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Csak egy
szóra...*

Gelányi Gyula
független biztosítóberendezési
szakértő

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy mint szakmánk új lapja, a Vasúti Vezetékvilág című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, tisztelettel
köszöntsem Önöket. Noha ez a
szaklap nem az első szakmánk
lapjainak sorában, de példátlan
siker, hogy huszonegy éve, megszakítás nélkül, önerőből képesek
vagyunk elkészíteni saját kiadványunkat.
Bizonyára többen tudják, tudjátok, hogy nyugdíjas független
szakértőként már kevésbé aktívan
veszek részt a hazai biztosítóberendezések „életében”. Ennek ellenére is érdeklődéssel, sokszor
aggodalommal figyelem szakmánk helyzetét. Ez az aggodalom
vezetett akkor is, amikor – minden
további kommentár nélkül – megosztok önökkel egy, az eredetét
tekintve homályba vesző történetet, legendát, ha úgy tetszik, mesét.
Engedjék meg, hogy a lap indulásával együtt minden Kolleginának, Kollégának, Szerzőnek
és Olvasónak kívánjak jó egészséget, kitartást, megbecsülést,
illetve nem utolsósorban azt, hogy
szeresse és segítse ezt a különlegesen szép szakmát!

* A rovat cikkei teljes egészében a
szerzők véleményét tükrözik, azt a
szerkesztőség változatlan formában
jelenteti meg.
VASÚTI
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Szürreális legenda
a Machu Picchu-i útkaparókról
Machu Picchu népének elöljárói – a nép neve most éppen nem ugrik be – a XVI. század második felében elhatározták, hogy kőtáblába vésik az utak állapotát. Fel is keresték a Haszonkő
Peru nevű gyárat, amely ugyan kőtáblát még sosem gyártott, csak kockakövet, sarokkövet és
fenőkövet, de a nagy üzlet reményében boldogan vállalta kőtáblák készítését is. Természetesen nem ingyen, jó néhány perui sol-ért vállalták a munkát. A Machu Picchu-i útkarbantartók
– más néven útkaparók – létszáma akkoriban már sajnos lecsökkent arra a minimálisra, amivel
nemhogy az utak jó állapotát nem lehetett garantálni, de a kátyúk betömésére sem futotta. Az
útkaparók száma egyébként évről évre drasztikusan csökkent: sokan kiöregedtek, mások más
perui városokba mentek dolgozni, megint mások pedig egyszerűen megunták, hogy útkaparóként a kukoricanemesítés szabályait kérte rajtuk számon évente a Kukorica Termesztő Intézet.
(Sajnos, a Machu Picchu Általános Karbantartó Vállalat vezetői hosszú éveken keresztül képtelenek voltak elintézni, hogy az útkaparóknak csak az útkarbantartás szabályait kelljen ismerniük. Évente jött az Intézettől egy kukoricabiztos, aki tesztek kitöltetésével ellenőrizte, hogy
minden útkaparó ismeri-e a kukoricanemesítés összes előírását.)
Mindenki csak reménykedett, hogy a rettenetes kátyús utak miatt nem fordul le egyszer egy
szekér, mondjuk tele Machu Picchu-i gyerekekkel az Andok valamelyik szakadékába. Aztán
később le is fordult; de hál’Istennek a Machu Picchu Általános Karbantartó Vállalat gyorsan
megtalálta a felelőst: az egyik útkarbantartó mester a heti hetvenhét szabályos ellenőrzésből
csak hetvenhatot végzett el, mert a hetvenhetedikre a kőtáblavésés miatt egyszerűen nem jutott
ideje. Vele szemben természetesen kellő szigorral jártak el.
Szóval, az útkaparók hiába tiltakoztak, hogy nem a kőtáblába véséssel van bajuk, hanem így
idő hiányában a kátyúk betömése és ezáltal az utazók biztonsága forog kockán. Aztán mondták,
szinte már mániákusan hajtogatták, ha már ismét lenne elég – jól képzett és megfizetett – útkaparó, akkor lehet majd kőtáblába vésni, de akár az is megoldás lehet, hogy a kőtáblavésésre
felveszünk egy új embert, aki ugyan nem ért az útkarbantartáshoz, de kőtáblavésésre talán be
lehet tanítani. „Nem!” – dörrent az egyik fontos ülésen a Kő-Táblabizottság egyik vezetője. „Ezt
le kell nyomni az útkaparó mesterek torkán!” – kiabált egy másik elöljáró. „Márpedig holdújév
elejétől akkor is a kőtáblákat használjuk!” – nyilatkozta magabiztosan egy harmadik. S ennek
megfelelően az Útkaparó Szaklap hónapról hónapra győzelmi jelentéseket adott ki arról, hogy
micsoda fejlődés történt és még micsoda fejlődés előtt állnak Machu Picchu útjai… „De még fel
sincsenek mérve az utak, az elágazások, támfalak és a hidak…” – próbált tiltakozni egy valódi
útkaparó. „Mire vártok?! Mérjétek fel!” – adta ki az utasítást az Általános Karbantartó egyik
olyan főembere, aki életében nemhogy útkaparót, de még utat sem látott addig.
A gondokat tetézte, hogy holdújév első napjától a kátyúk betöméséhez használt vörös gránitkő-őrleményt is csak az új kőtáblákon lehetett igényelni. Igaz, az igényelt útfenntartó anyagok
kiadása addig sem ment zökkenőmentesen: vörös gránit igénylésekor néhány holdújév késéssel
rendszeresen fekete bazaltőrleményt adtak ki, de az útkarbantartó mesterek ezzel már egész
jól együtt tudtak élni: a Machu Picchu-i nagypiacon és egymás közt megtanultak csereberélni.
És egyszer valóban elérkezett holdújév első napja, amitől már mind a Haszonkő Peru, mind a
Machu Picchu Általános Karbantartó Vállalat mágusai is tartottak, de a presztízsveszteség elkerülése végett el kellett indítani a kőtáblarendszert. Nyilván jó döntés lett volna, ha a rendszert fokozatosan vezetik be, és csak akkor, ha már minden út, híd, elágazás, támfal szerepel a nyilvántartásban. Nyilván jó döntés lett volna, ha elegendő időt hagynak arra, hogy minden útkaparó,
akinek egyszer köze lesz a kőtáblákhoz, a megfelelő oktatást kapja meg, nem pedig egy, éppen
Szentestére szervezett gyorstalpalót. Nyilván jó döntés lett volna, ha nem Machu Picchu összes
útjain egyszerre vezetik be a kőtáblákat, hanem egy-egy útszakaszon, és az ott, hónapok alatt
szerzett tapasztalatokat hasznosítják. Nyilván jó döntés lett volna más perui városok példáját
követni: ha a kőtáblarendszer elindítása szokásosan három évig tart, akkor feleannyi idő alatt
képtelenség bevezetni. Nyilván jó lett volna, ha az útkaparómesterek közvetlen elöljárói jobban
az asztalra csapnak, hogy „mármostsincselégemberünk”, „nemezazalapvetőfeladatunk”, „enélkülisborzasztóállapotbanvannakazutak” stb. De nem csaptak. Ahogy korábban sem, most sem.
Holdújévtől a legjobb útkaparók és az őket irányító útkaparómesterek ezentúl nem a kátyúkat javították. Ültek a kőtábláik előtt, vésték, vésték és még szabadidejükben is csak vésték
azokat. Mivel a vésés nagyon sok feladatot adott nekik, hamarosan a helyettes útkaparók is
csak ezzel foglalkoztak. Az útkaparómesterek kezdő útkarbantartó embereiket küldték ki, hogy
javítsák ki a kátyúkat. Persze ők, kezdő létükre nem tudták elvégezni a rájuk bízott feladatot,
az utakon egyre több lett a kátyú. De az egyszeri népek a Machu Picchu Általános Karbantartó
Vállalat szócsövén terjesztett hírekből mégis úgy értesültek, hogy az Egyesült Peru által nyújtott
támogatásnak köszönhetően egyre jobb és kátyúmentes utakon haladhatnak szekereikkel…
Félreértés ne essék, az útkaparók nem voltak haladásellenesek. Sőt, alamizsnaszerű bérük
ellenére messzemenően lojálisak voltak elöljáróikkal, és maguk is sokat dolgoztak azon, ha
már van, lehessen használni a kőtáblákat. De tudták azt is, elsődleges feladatuk, hogy Machu
Picchu útjain a szekerek biztonságban guruljanak végig…

Az EVM-120 fedélzeti berendezés
vizsgálatának buktatói
SZÖVEG: KÁPOLNÁSI MIKLÓS

Előszó
Az EVM-120 berendezés első darabjai
már több mint 25 évesek. Műszaki állapotuk az eltelt évek során, a mostoha
körülmények (rázkódás, por, pára, hőmérséklet-változás) következtében elkerülhetetlenül romlott.
Ez a berendezés várhatóan még évtizedekig meghatározó szerepet fog betölteni a járművek biztonsági rendszereinek
területén, ezért szakszerű fenntartásáról
gondoskodni kell. Mivel a berendezés
biztonsági szintje elmarad az ezen a területen elvárható követelményektől, az
állagmegóvási és javítási munkákon túl
biztonsági szempontokat is figyelembe
kell venni.
Az üzemeltetőkkel folytatott beszélgetések során kiderült, hogy a berendezést
sokkal biztonságosabbnak tartják, mint
az EVM-120 közvetlen elődjét, az EÉVB
berendezést. Ez abból fakad, hogy az
EVM-120 meghibásodások száma sokkal
kisebb, mint az EÉVB egységeknél, tehát
ennek a rendszernek biztonságosabbnak
kell lennie. Ha meg is hallgatják az ennek
az ellenkezőjét tartalmazó magyarázatot,
azért látszik, hogy a szívük mélyén megmaradnak az eredeti felfogásnál. Ez a
csalóka érzés veszélyessé válhat, mert
kihathat a berendezés karbantartására
és így a biztonságra is. Az a tudat ugyanis, hogy a berendezés meghibásodása
esetén egészen biztosan nem kerül az
eredeti állapotnál aggályosabb állapotba,
sajnos nem igaz.
A szokásos érv ilyenkor általában az,
hogy soha senki nem látott 1-es ütem
esetén kiértékelt zöldet. Én sem. De ez a
berendezés CMOS integrált áramkörökkel
épül fel, aminek nem látjuk a belsejét, és
nem tudjuk, hogy milyen meghibásodásokra kell felkészülnünk. Azok a hibalehetősé-

gek pedig, amelyeket jól fel lehet mérni,
egyáltalán nem megnyugtatóak. Például
egyetlen tantál kondenzátor zárlata elegendő, hogy a Vörös jelző meghaladása után a
berendezés sárgából fehérbe essen.
A másik gyakori ellenvetés, hogy a berendezés felügyelet mellett működik, a
mozdonyvezető a berendezést állandóan
ellenőrzi. Ennek persze épp az ellenkezője igaz, a berendezésnek kell ellenőriznie
az alvó mozdonyvezetőt – ha jól működik
a berendezés.

A jelenlegi EVM-120 vizsgálatok
értékelése
A LABI-01 típusú laborvizsgáló 2013-as
engedélyezésével a MÁV új eszközt kapott
az EVM-120 egységek szervizeléséhez. A
vizsgálóberendezés új szolgáltatásai és
nagyobb pontossága kínálta a lehetőséget az eddig használatban lévő vizsgálati
eljárás átgondolására és pontosítására.
Az új vizsgálati eljárás kidolgozása
során merült fel az igény a jelenlegi funkcionális vizsgálati módszerrel fel nem
deríthető hibalehetőségek feltárására.
A módszer lényege, hogy a vizsgálati lépések meghatározásakor nem egyedül a
berendezés funkcionális ellenőrzése volt
meghatározó, hanem előtérbe kerültek
azok az áramköri részletek is, melyek a
hagyományos vizsgálati eljárással nem ellenőrizhetők. Az új vizsgálati eljárás továbbá kiegészült az analóg jelek ellenőrzési
módszereinek és technológiájának kidolgozásával (szűrő, tápegység). Az analóg
áramkörök kellő pontosságú ellenőrzése
üzemi körülmények között nem valósítható meg, mert az ellenőrzéshez szükséges
mérőpontok az egységen belül találhatók,
így elérésük csak az egység felbontásával
lehetséges. Az egység teljes körű ellenőrzését ezért csak az erre a tevékenységre
engedélyt kapott javítóbázisokon lehet
elvégezni. A korábban nem ismert hibalehetőségek feltárása közben előtérbe ke-

1. ábra: A DVJ-t meghajtó jelfogók elkülönített áramköre

rült az üzemi vizsgálatok módszerének és
eszközeinek átgondolása is.
Az alább részletezett problémákról beszéltem több olyan, a berendezés működését kétségkívül jól ismerő szakemberrel is, akik egy hosszabb megbeszélés
után sem látták a kialakult helyzetet problémásnak. Ezért ez a cikk a szokásosnál
mélyebben tárgyalja azokat a biztonságot
is érintő részleteket, amelyek ellenőrzési
problémái eddig nem voltak ismertek. A
problémák egyértelműen léteznek, elő lehet idézni és lehet vizsgálni őket.

Vörös jelző meghaladás
kiértékelése
A vörös színkép kiértékelése a kiértékelt
1-es ütemet követő és 2,5 másodpercnél
hosszabb jelkiesés esetén következik be.
A funkcionális leírás követelményeinek
megfelelően a berendezésnek a vörös
jelzés meghaladása és kiértékelése után,
15 km/h sebesség felett fékeznie kell. A
funkció fontosságára való tekintettel két
külön fékvezérlő áramkör is (F1, F2) elvégzi a fékek vezérlését és a teljesítmény
lekapcsolását. A két ág összevontan lép
ki az egységből. Így a párhuzamos ágak
nagyobb biztonságot adnak ugyan, de nehezebben vizsgálhatók.
A vörös jelzés kiértékelését egyik ágon
egy integrált áramkörökkel felépített logika végzi és egyben el is tárolja a kiértékelt
információt. Ha a jármű >15 km/h sebességgel halad, akkor az F1 fékcsatorna
aktívvá válik és ez a járművet megállítja. A
féket <15km/h sebesség estén már lehet
oldani, de újabb gyorsításnál a fékezés ismét bekövetkezik. A vörös tároló alapállapotba hozásához, vagyis a vörös színkép
megszüntetéséhez új sebességparancsnak kell érkeznie, ami lehet a tolatáskapcsoló tolatás állásba kapcsolása is.
Az EVM-120 egység a vörös jelző
meghaladását egy másik, alternatív úton
is kiértékeli. Az információt a berendezés
a DVJ (digitális vezetőállás jelző) kijelzőt
vezérlő jelfogók pillanatnyi állásából és
azok meghúzási és elejtési sorrendjéből
nyeri ki. Ennek az áramköri megoldásnak
az a sajátossága, hogy a vörös jelző meghaladása információ csak kb. 2 másodpercre áll rendelkezésre. Az alábbi ábrán
egy „Fehér” – „Sárga” – „Vörös” pályajel
információsorozat érkezik, és ennek megfelelően húznak és ejtenek a jelfogók. A
„75 Hz” jelfogó 2,5 s, a „Sárga” jelfogó
4,5 s késleltetéssel rendelkezik. A kimeneti jel annyi időre jelenik meg, amennyi a
két késleltetés idejének különbsége.
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2. ábra: Az F1 és F2 fékáramkörök kimeneti áramkörei

Amennyiben a jármű az adott időablakban >15 km/h sebességgel halad, a
berendezés az F2 fékcsatorna segítségével fékezni fog, a kiadott fékparancs csak
<15/h sebességnél oldható. Ha a jármű
az időablak bezáródása után gyorsít, akkor az F2 csatorna nem fog fékezni.
A két csatorna mindkét ágának különkülön ellenőrzését megnehezíti, hogy az
F1 és F2 csatorna kimenetén lévő jelfogók érintkezői logikai VAGY kapcsolatot
valósítanak meg, tehát bármelyik csatorna aktív állapota esetén a fékezést (és a
teljesítmény lekapcsolást is) megvalósítják.
A két párhuzamos ág együttes működése következtében nem dönthető el,
hogy mindkét beavatkozó szerv működött-e vagy sem. Ez azt jelenti, hogy a
jelenlegi fenntartási rendszerben a hiba
nem detektálható, akár éveken keresztül
félig hibás vörös kiértékelő áramkörrel futhat a jármű.

A vörös meghaladás funkció
ellenőrzési lehetőségei
A vizsgálati lépések módosításával részben kiküszöbölhetők az ellenőrzési hiányosságok.
Az F1 csatorna elkülönített vizsgálata
lehetséges olyan módon, hogy a vörös
információ kiértékelése előtt az aktuális sebesség értékét <15 km/h alá kell
csökkenteni, ezután legalább 4-5 másodpercet kell várni, és csak utána kell a
sebességet növelni >15 km/h fölé. Ez az
idő elegendő, hogy az F2 csatorna időablaka bezáródjon, és ebben az esetben a
kimeneteken megjelenő fékezési parancsot csak az F1 csatorna hozhatta létre.
Mivel az F1 csatorna vezérlése statikus,
bármikor, amikor a vörös és >15km/h feltétel együttesen teljesül, a berendezés
fékezni fog.
Az F2 fékcsatorna bizonyos, (más funkciók által nem használt) áramkörei üzemi
körülmények közt nem tesztelhetők, mert
a hibátlanul működő F1 csatorna az F2
működésének ellenőrzését mindig meg
fogja akadályozni. Funkcionális eltérés
sem időszakos vizsgálat, sem üzem közben nem jelentkezik, ezért az áramkör
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működésének ellenőrzéséhez az egységet szervizbe kell szállítani, és műszeresen kell az adott csatornát ellenőrizni.

TELOC csatornák
vizsgálhatóságának hiányosságai
Az EVM-120 fedélzeti berendezés a megtett út méréséhez a jármű TELOC rendszerétől kapja a megtett úttal arányosan
az impulzusokat. Biztonsági szempontok
miatt egymástól függetlenül két külön jeladó szolgáltatja a jeleket, és azok természetesen két külön kábeléren is jutnak el a
fedélzeti berendezésbe. Az adók lehetnek
ugyanazon a tengelyvégen, egymástól 90
fokos fáziseltolással, vagy lehet két külön
adó más-más tengelyen. (Néhány ettől eltérő eset is előfordulhat, de ezek is visszavezethetők a két említett alapmegoldásra.)
Az EVM-120 egységbe az útjelek
galvanikus leválasztás után rákerülnek
az útmérő és sebességtartomány meghatározását végző áramkörökre. A jelek
feldolgozása két külön, de egymással
megegyező kapcsolástechnikával megvalósított csatornán zajlik. Ebben a fokozatban történik a jármű aktuális sebességének és a pályainformációknak az

összehasonlítása, amely megállapítja a
sebességtúllépést. A sebességtúllépés
jel a berendezés vonatvédelmi funkcióinak megvalósításához szükséges alapvető információ, amely jelzi a 75 Hz-es
pályainformációk által meghatározott
megengedett sebesség és a tényleges,
pillanatnyi járműsebesség összehasonlításának eredményét. A T1 és T2 csatorna kiértékelt jelei rákerülnek egy „VAGY”
áramkörre, és ha bármelyik csatorna érzékelte a sebességtúllépést, akkor az St
kimenet aktívvá válik, az útmérő egység a
sebességtúllépés üzemmódnak megfelelően kezd el működni.
A két csatorna bármelyikének olyan
meghibásodása, amikor valamilyen okból
a sebességtúllépés nem kerül kiértékelésre, nem okoz változást a berendezés
funkcionális viselkedésében. Például
a T2 meghibásodása esetén ez a hiba
évekig is felderítetlen maradhat. (Ennek
egyik oka az, hogy a HV-01 vizsgáló nem
alkalmas a gyors csatornaváltásra.) A példánál maradva, ha a T1 csatorna is meghibásodik, és nem érzékeli a 40 km/h
sebességhatárnál fennálló sebességtúllépést, akkor a T2 csatorna régóta fennálló működőképtelensége következtében
a berendezés nem fog sebességtúllépés
üzemmódban működni. Ez kihat a tolatás,
vörös jelző megközelítés és 40-es kiértékelt sebességhatár működésére is. Ezekben az esetekben a berendezés a normál
1550 méteres ciklusokban ellenőrzi a járművezető cselekvőképességét.
A kiértékelő fokozatok másik kimenete
a sebesség >15 km/h jel, amely a berendezés számára az egyik legfontosabb belső információ. A >15 km/h jel a jármű álló
helyzetében nem aktív, és ebben az állapotában a pályainformáció feldolgozásán

3. ábra: A sebességtúllépés és > 15 km/h áramkörök blokkvázlata

A jármű sebességmérő órája

(75 Hz) kívül minden más vonatvédelmi
áramkört alaphelyzetben tart: a berendezés ilyenkor nem mér utat, nem fékez, a
berendezés úgy viselkedik, mintha a jármű álló helyzetben lenne, és az esetlegesen aktív fékek is oldhatók. (Ez alól kivétel
a pótkötél áramkör által kiadott fékezési
parancs, mert az ebben az esetben sem
oldható.) Elmondható tehát, hogy ennek
az áramkörnek a hibás működése alapvetően korlátozhatja a berendezés vonatvédelemmel kapcsolatos minden funkcióját.

A fokozat ellenőrzése
A fedélzeti berendezés üzemi viszonyok
között végzett vizsgálata során a jármű
szimulált mozgását a vizsgálóberendezés
útjelgenerátora által szolgáltatott jelek
biztosítják. A fokozat működőképességének ellenőrzéséhez a vizsgálati sorrend
szerinti, ütemezett, 75 Hz-es pályajelet és
TELOC útjelet kell a berendezésbe beadni. A két csatorna egymástól függetlenül
vezérelhető, a kimeneteken megfigyelhető a belső működés eredménye, és azok
jól kiértékelhetők.
A T1 és T2 csatorna vizsgálatát az akadályozza, hogy a jelenleg is használatos
HV-01 hordozható vizsgáló nem alkalmas
a csatornák vezérlésének gyors átkapcsolására, valamint pontossága is meszsze elmarad az általa ellenőrizni kívánt
áramköri elemek pontosságától. A jelenlegi vizsgálati eljárás ezeknek a hiányosságoknak tudomásulvételével készült,
várhatóan egy új vizsgáló megjelenésével
ez módosításra kerül. Az új vizsgálótól
elvárt követelmény, hogy az útjelek pontossága 0.1% alatt legyen, az útjeladó átkapcsolható legyen a járművekben használatos útjelgenerátorok frekvenciáinak
megfelelően, és a T1 és T2 közti gyors
csatornaváltás is megoldható legyen.

A TELOC és a vizsgáló útjelének
becsatolása
A jármű funkcionális vizsgálata alatt két
pár banánhüvelyes bemenet szolgál az útjelek beadására (Vcs1 és Vcs2), melyek a
számozásuknak megfelelő csatornát hajtják meg, míg a jármű TELOC adója közvetlenül kapcsolódik az egységhez.
Az ábrából kiolvasható, hogy a T1 és
T2 útjeladó vezetékek rá vannak kötve a
jármű sebességmérő órájára is. Az órák
alapvető tulajdonsága, hogy ha hiányzik
valamelyik jelvezetéke, akkor azt a járművezető biztosan észleli, de az EVM-120
felé továbbmenő vezetékek szakadása
nem okoz az órán látható működésbeli eltérést. Az X-szel jelölt vezeték szakadása
esetén sem a berendezés működésében,
sem vizsgálat közben észlelhető eltérés
nem keletkezik.

4. ábra: A jármű és a vizsgáló csatlakozása az EVM-120 egységhez
A jármű sebességmérő órája

5. ábra: Hibásan bekötött TELOC áramkör

Az útjeladó és a fedélzeti berendezés közötti kapcsolat szempontjából a lehetséges
üzem közbeni működési és ellenőrzési eseteket és hatásukat az alábbi táblázat összesíti:
T1 csatlakozik
T2 csatlakozik
T1 szakadt
T2
T1
T2
T1
T2

T1
T2

T1-et a mozdonyvezető ellenőrzi.
T2 ellenőrzi T1-et (pótkötél áramkör).
A mozdonyvezető érzékeli T1 hibáját.
T2 ellenőrzi T1-et (pótkötél áramkör).
csatlakozik
A T2 csatorna által végrehajtott ellenőrzés a jármű v >15
esetében indul és kb. 20 másodpercig tart.
csatlakozik
A mozdonyvezető ellenőrzi.
szakadt
Nincs hibajelenség, a hiba a jelenleg használt vizsgálati
módszerrel sem deríthető ki. T2 nem ellenőrzi T1-et. (4. ábra)
szakadt
A mozdonyvezető érzékeli T1 csatorna hibáját.
szakadt
Ha csak a T1 csatorna kerül javításra, akkor T2 nem ellenőrzi T1et eset áll elő. Ez a hiba a jelenleg használt vizsgálati módszerrel
nem deríthető ki, hibajelenség sincs.
T1 rá van kötve T1 szakadásakor T2 is szakad, a pótkötél áramkör nem működik.
T2-re is.
A hiba a jelenleg használt vizsgálati módszerrel nem deríthető ki,
hibajelenség sincs. (5. ábra)

Mint a táblázatból kiolvasható, a lehetséges hibák és azok felderítési lehetőségei
több aggasztó esetet is tartalmaznak.
Ennek fő oka a jármű jeladója és a központi egység közötti összeköttetés ellenőrizhetetlensége, következménye pedig
az, hogy ha a T2 TELOC jel be sem jut a

berendezésbe, akkor a hiba akár évekig is
észrevétlen maradhat. Ilyenkor a berendezés funkcionálisan és üzemi körülmények
között egyaránt hibajelenség nélkül működik, az ezek után bekövetkező T1 csatorna
meghibásodása pedig már közvetlen balesetveszélyes helyzetet eredményez.
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Hogy ez mennyire nem légből kapott
elgondolás, azt a következő eset is mutatja. A NKH megköveteli minden új jármű átvételét, aminek része a biztonsági
berendezés vizsgálata. Ennek két része
van, az állóhelyi funkcionális vizsgálat és
a futópróba. Egy alkalommal a futópróba
során már kint voltunk az állomás területén, és azt tapasztaltuk, hogy az állomási
vágányokon haladva többször is befékez
a jármű, mert az egység nem kapta meg
a T1 csatorna jelét (a pótkötél áramkör
működött.) Mint a későbbiekben kiderült,
valamilyen, az EVM-120-szal kapcsolatos
munkához ki kellett venni néhány vezetéket, és a visszaszerelésnél már nem került minden az eredeti helyre. Ha ez a hiba
nem a T1 csatornával történik, hanem a
T2-vel, az a jármű még mindig így venne
részt a forgalomban. Fenti esetet továbbgondolva elmondható, hogy mivel erre a
hibalehetőségre eddig egyetlenegy járművet sem vizsgáltunk, nem lehet kizárni,
hogy további járműveken is fennáll ez a
hiba. A hiba nemcsak a jármű huzalozásában, hanem az egységen belül is előfordulhat.

Lehetőségek a hiba felderítésére
A hiba felderítésére a járművek sebességmérő óra tesztelésénél használt módszert
ki kell egészíteni a T1 csatorna megszakításával. A járműkarbantartás egyik esete,
amikor a jármű jeladóját leválasztják a tengelyről, és egy külön erre a célra készített
tesztelőberendezés segítségével pontos
fordulatszámmal megforgatják és ellenőrzik a sebességmérő által mutatott értéket.
Ha ekkor a T1 áramkörét megszakítják és
a T2 csatorna teljes egészében működőképes, akkor a pótkötél áramkör működéséből egyértelműen lehet következtetni
a bekötés meglétéről és a T2 csatorna
helyes működéséről. Természetesen a
határon átlépő járművek estén ez a vizsgálat gyakorlatilag nem kivitelezhető. Mivel
az új szerelésű járművek minden esetben
T2200 (vagy ezzel kompatibilis) adóval
vannak felszerelve, lehetőség nyílik egy
sokkal kedvezőbb technikai megoldásra.
A T2200-as jeladók fogadására alkalmas
kártya áramkörileg eltérő kialakítású, mint
a hagyományos jeladóval felszerelt, úgyne-

vezett normál sebességű egységek esetén. Ez lehetőséget biztosít, hogy a TELOC
jeladóról az optocsatolóra jutó jelet az
EVM-120 egység vizsgáló csatlakozójáról
le lehessen venni és megfelelő feldolgozás
után ki lehessen értékelni. Az indikálás helyett a kiértékelés azért szükséges, mert
így ki lehet mérni, ha ugyanaz a TELOC jel
jut mindkét bemenetre (lásd az 5. ábrát).
A fentiekben tárgyalt problémát a következőkben ismertetett vizsgálóberendezés megoldja.

Data-Press hordozható vizsgáló
Az új hordozható vizsgáló kérdése sokévnyi fejlesztési munka után 2017 elején
megoldódik. Az új vizsgáló az évekkel
ezelőtt kifejlesztett automatikus vizsgálónak a MÁV igényei szerint áttervezett
verziója. A kialakítás ebben az esetben is
egy számítógépes felülettel, érintőképernyővel rendelkező készülék, amely rögzíti
a vizsgálat folyamatát és eredményét. Lehetőség van az adatok egy központi szerverre történő feltöltésére, itt az adatok
visszakereshetők, szűrhetők. A szerver
és a szoftveres támogatás az alapja egy
tervezett integrált rendszernek, amely
adatokat gyűjt a mozdonyvizsgálatokról
és a meghibásodott egységekről, a javítási munkákról, és ezeket elérhetővé teszi
az érdekelt feleknek.
A vizsgáló fel van készítve az előzőekben ismertetett TELOC csatorna ellenőrzésére. Ezzel a vizsgálóval lehetővé válik a
útjeladó csatornák teljes körű ellenőrzése
a jármű sebességadójának szétszerelése nélkül. Ez különösen fontos azoknál a
vizsgálatoknál, amikor a jármű vizsgálatára nem áll rendelkezésre kellően felszerelt
műhely. Ilyen például az országhatárokon
végzett átvétel, és ezért talán nem is meglepő, hogy az első megrendelést épp a
TEB Központ adta le.

Sebességmérés
az EVM-120 berendezésben

6. ábra: A TELOC jeleket fogadó áramkör
T2200 típusú jeladók fogadására készített kártyák esetében
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Az útjel frekvenciamérésének pontossága
közvetlenül hat a funkcionális követelményekben meghatározott és a sebességgel
összefüggésben lévő esetekre. Ellenőrzéskor az EVM-120 egység sebességmérő áramköri fokozataiban megkövetelt
1%-os pontosságra kell felkészülni, ennek megfelelő pontosságú műszert kell
alkalmazni. Ez a méréstechnikában szokásosan egy nagyságrenddel pontosabb
műszer és jelforrás alkalmazását jelenti.
További feltétel a vizsgálóval kapcsolatosan, hogy a vizsgálati frekvenciáknak meg
kell egyeznie a vizsgált jármű útjeladója
által szolgáltatott frekvenciákkal.
A fedélzeti berendezés a járműben
rendszeresített út- és sebességmérő jel-

A jelenleg használatban lévő
vizsgálóberendezés pontossága

7. ábra: A MOVI-02 hordozható vizsgáló

adójától kapja a bemeneti jeleket. A jeladó
típusát általában vmax/nmax formulában
adják meg, ahol vmax az útjeladóhoz tartozó legnagyobb sebesség, nmax pedig
az ehhez a sebességhez tartozó fordulatszám értéke egy perc (60s) alatt.
Az EVM-120 különböző verziói jelenleg a
következő jeladók fogadására képesek:
–
–
–
–
–
–

100/800
120/800
150/800
180/800
180/1000
T2200

(Az utolsó helyen lévő T2200 láthatóan
eltér ettől az elnevezési szabálytól, ez
egy más elveken működő és teljesen más
frekvenciákat szolgáltató adó.)
Jeladó

Egy adott sebességhez tartozó frekvencia meghatározásához célszerű meghatározni az 1 km/h sebességhez (v1)
tartozó frekvenciát (f1). Mivel az útjel
frekvenciája egyenes arányban áll a sebességgel, az adott sebességhez tartozó
frekvencia egyszerű szorzással meghatározható:
f = v * f1 [Hz]
Az f1 frekvencia értékét az útjeladó
fordulatszámra vonatkozó paramétereiből
lehet kiszámolni.
f1 = nmax / 60 * vmax [Hz]
A képlet használatával minden egyes
jeladóra vonatkozóan meghatározható
egy adott sebességhez tartozó frekvencia. Az EVM-120 berendezések szempontjából lényeges sebesség-frekvencia
összefüggéseket az alábbi táblázat tartalmazza:
Frekvencia [Hz]

1 km/h

17 km/h

40 km/h

80 km/h

120 km/h

0,133

2,267

5,333

10,66

16,00

120/800

0,111

1,889

4,444

8,889

13,33

150/800

0,0889

1,511

3,555

7,111

10,67

180/800

0,0741

1,259

2,963

5,926

8,889

180/1000

0,0926

1,574

3,704

7,407

11,11

7,073

120,2

282,9

565,9

848,8

100/800

T2200

Megjegyzés: T2200 jeladónál nem a fordulatszámot adják meg, hanem a 150 km/h
sebességhez tartozó frekvenciát. f150 = 1061 Hz, amiből f1 egyszerű osztással számítható:
f1 = f150 / 150 [Hz]

A HV-01 hordozható vizsgálóberendezés
az útjel csatornák vizsgálatához egy 747es műveleti erősítőből felépített, ellenütemű kimenettel rendelkező négyszöggenerátort használ. A generátor kimeneti jele
függ a változó tápfeszültségtől, a terhelés
nagyságától, de a legnagyobb hiányossága, hogy nem lehet kiválasztani a járműnek megfelelő útjeladó típust. Például a
120/800-as és a 150/800-as jeladóhoz
gyártott egységek vizsgálata egyazon
kapcsolóállásban zajlik, és ennek meszszemenő következményei vannak a vizsgálat pontosságára vonatkozóan.
A vizsgálófrekvenciák meghatározásakor a tervezők olyan értékeket határoztak
meg, hogy az említett két útjeladó típus
megadott sebességhez tartozó frekvenciaértékei egy ablakba essenek. Például
80 km/h esetében a két jeladó típusnál a
két névleges érték a 7,111 és 8,889 Hz, a
hozzá rendelt vizsgálófrekvenciák a <80
km/h sebesség esetén 6,8 Hz, és >80
km/h sebességnél 9,2 Hz.
A jármű vizsgálatakor a konkrét sebességhatárok ellenőrzésének eljárása
az adott érték, pl. 80 km/h alsó és felső
határainak megfelelő frekvencia beadásával – ebben az esetben ez 79 és 81
km/h – történik, és a fékezés oldhatóságának megfigyelésével értékelhetők ki.
(Az EVM-120 egységben pontosan beállított 80 km/h sebességhatár és a vizsgálatokkor alkalmazott pontos 80 km/h
vizsgálófrekvencia bizonytalan működést
okoz.) Konkrét vizsgálati eljárás ilyenkor
az, hogy 80-as DVJ kijelzésnél és sebességtúllépés üzemmódban a berendezést
fékezésig elengedjük, majd ellenőrizzük,
hogy a >80 km/h sebességnél a fékezést
még nem lehet oldani, <80 km/h sebességnél pedig lehet.
Az alábbi táblázat egy 150/800-as
jeladóval felszerelt jármű és a mozdonyvizsgáló által szolgáltatott frekvenciákat
mutatja a négy ellenőrizendő sebességnél. A jármű jeladója a példában 80 km/h
sebességnél 7,111 Hz-et ad az EVM-120
berendezésnek. A bemenetre csatlakoztatott vizsgáló ellenőrzéskor <80 állásban
76,5 km/h (6,8 Hz), >80-nál pedig 103,5
km/h (9,2 Hz) sebességnek megfelelő jelet ad. És ez az intervallum jóval nagyobb,
mint az elvárt 79 és 81 km/h sebességek
által meghatározott tartomány.
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Sebesség
Jármű jeladó
150/800
17 km/h
40 km/h
80 km/h
120 km/h
frekvencia
1,511 Hz
3,555 Hz
7,111 Hz
10,667 Hz
1,2 Hz
3,3 Hz
6,8 Hz
10,4 Hz
A vizsgáló<
<
<
<
(13,5 km/h)
(37,1 km/h)
(76,5 km/h)
(116,9 km/h)
frekvenciák
és az ennek
2,2 Hz
4,7 Hz
9,2 Hz
13,6 Hz
megfelelő
>
>
>
>
(24,7 km/h)
(52,9 km/h)
(103,5 km/h)
(153 km/h)
sebességek
Az előbbiek alapján ugyanez a táblázat 120/800-as jeladóra:
Jeladó
120/800
frekvencia
A vizsgálófrekvenciák
és az ennek
megfelelő
sebességek

Sebesség
17 km/h
40 km/h
80 km/h
1,889 Hz
4,444 Hz
8,889 Hz
1,2 Hz
3,3 Hz
6,8 Hz
<
<
<
(10,8 km/h)
(29,7 km/h)
(61,2 km/h)
>

2,2 Hz
4,7 Hz
>
>
(19,8 km/h)
(42,3 km/h)

(Más típusú jeladók, mint pl. T2200 esetén a hiba százalékosan hasonlóan nagy,
mert az itt ismertetett ellenőrzőfrekvenciák értékei szolgáltatják minden más típusú ellenőrzőfrekvencia alapját.)
Ennek a vizsgálati eljárásnak lehet olyan következménye, hogy ha egy
120/800-as jeladóval felszerelt járműre
tévedésből egy 150/800-as egység kerül fel, akkor a HV-01 vizsgálóval végzett
funkcionális vizsgálattal ez nem deríthető
ki. A csere fordított irányban is megtörténhet, és ennek az a következménye,
hogy a forgalomba engedett járműben a
sebességmérő óra helyesen mutatja sebességet, de az EVM-120 berendezés
sebességgel összefüggő funkciói hamis
értékek alapján működnek.
A példában egy 120/800-as óra 40
km/h sebességnél 4,444 Hz-et ad. Ha
ezt a jelet egy 150/800-as EVM-120
egység kapja meg, akkor az 50 km/h sebességnek fogja érzékelni. Ez az eset a
biztonság felé viszi el a berendezés működését. Fordított esetben a 150/800-as
óra 40 km/h sebességnél 3,555 Hz-et
ad. Ha ezt egy 120/800-as egység kapja
meg, az 32 km/h sebességnek fogja értékelni.
Egy figyelmetlenségből helytelen típusra történt egységcserének fizikai akadálya nincs, a jelenleg használt vizsgálati
módszer és vizsgáló pedig ennek kiszűrésére alkalmatlan. Ha elfogadjuk, hogy
a sebességtúllépés határértékei egyben
funkcionális követelmények, akkor meg
kell állapítani, hogy a rendszeresített vizsgálóval nem lehet több fontos követelmény
teljesítését maradéktalanul ellenőrizni.

Az útmérés pontossága
Az EVM-120 útmérési funkciók ellenőrzését megnehezíti, hogy az egység belsejében különböző áramköri beállítással
rendelkező kártyák lehetnek.
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9,2 Hz
(82,8 km/h)

120 km/h
13,333 Hz
10,4 Hz
<
(93,6 km/h)
>

13,6 Hz
(122,4 km/h)

Az útmérések esetében 3 különböző
távolság mérését kell a berendezésnek
megoldania. Alapesetben ez az 50, 150
és 1550 méter. A mérés gyakorlati kivitelezése egy hosszú számlánc különböző
közbenső értékeinél lévő kivezetéseiről
levett jellel történik.
A különböző járművekbe beépített adók
nem egységesek, az egy impulzushoz tartozó úttípusonként változik. Az alábbi táblázat a jelenlegi eseteket tartalmazza:
Jeladó
100/800
120/800
150/800
180/800
180/1000
T2200

Megtett út
egy kerékfordulat alatt
[m]
2,083
2,5
3,125
3,75
3
0,039

A különböző jeladó típusok esetén az
egységes utak mérését a számlánc különböző megcsapolásainak változtatásával
lehet elérni, de a számlánc felbontása és a
nem kerek útértékek nem adnak ki mindig
optimális megoldást. A helyzetet tovább
bonyolítja, hogy az emelt sebességű egységeknél bevezették 30, 150 és 1550
méteres utak mérését. Ezek a változatok
követhetőek voltak, mert az egység előlapja alapján meg lehetett mondani, hogy
milyen kártyabeállításokat alkalmaztak az
adott egységben.

A gyártó valamikor 1998 körül a régi,
eredetileg Smartwork programmal tervezett nyomtatott áramköri lapokat áttervezte, és a könnyebb gyárthatóság kedvéért
minden egységbe olyan kártyát építettek
be, amin a 30, 150 és 1550 méteres utak
mérését állították be. Továbbá a 98-as
változattól kezdve az egyes kártyáknál a
beállított távolságértékek is megváltoztak,
pontosabbak lettek.
Ezek a módosítások már nem követhetők az egység előlapjáról leolvasott információk alapján, ezért ha a vizsgáló berendezés alkalmas is lenne korrekt útmérés
ellenőrzésére, a kiértékelést bizonytalanná tenné a belső beállítások ismeretének
hiánya.
A karbantartást és annak dokumentálását is segítené az egység belsejében
elhelyezett elektronikusan kiolvasható
adattároló. Ez gyakorlatilag nem foglalna
helyet, olcsó, megoldható a kivezetése,
és ebben az esetben például felhasználható lenne az egységbe beépített kártyák
azonosítására is.

Zárszó
Az EVM-120 berendezés fejlesztésének
első üteme 1989-ben zárult le. Néhány
módosítás még történt, ezek a kiegészítések a nyomáskapcsoló és az emelt sebességű üzemmóddal történő kiegészítéseket
tartalmazták, valamint az újonnan megjelenő útjeladók illesztését tették lehetővé. A
felbomló, elnéptelenedő fejlesztési csoport miatt hiányos maradt a berendezés
műszaki leírása, és karbantartási utasítása
is csak részben készült el. A vizsgálóeszközök továbbfejlesztésére pedig már nem
volt lehetőség. Egy átgondolt ellenőrzési
és karbantartási koncepció kidolgozása a
terület egyik jelentős hiányossága. Ez magában foglalhatná:
– a gyártás ellenőrzését,
– a beépítési és átvételi előírásokat,
– az üzemi karbantartási követelményeket,
– az egységjavítás követelményeit és
– az ezen a területen keletkezett dokumentumok kezelését és tárolását.
A terület fontossága miatt erre akkor is
szükség lenne, ha a MÁV a hagyományos
vonatbefolyásoló rendszert már nem kívánja fejleszteni.

Auf und Ab der Prüfung der Lokeinrichtung von Typ EVM-120
Die Einrichtung von Typ EVM-120 wird wahrscheinlich noch jahrzehntelang eine wichtige
Rolle im Bereich der Sicherheitssystemen der Fahrzeugen besetzen, so muss man deren
sachgemässe Wartung versorgen. Da die Sicherheitsstufe dieser Einrichtung an dieser
Bereich zu erwartenden Anforderungen nachgeben, müssen auch die Sicherheitsaspekte in
Betracht nehmen. Im Artikel werden einigen Wartungsunvollständigkeiten eröffnet, die früher
nicht bekannt waren.
Problems of EVM-120 OBS tests
The EVM-120 equipment is expected to play an important role in vehicle safety systems for the
next few decades, so proper maintenance is very important. As the safety level of the equipment
is below the expected requirements in this area, therefore safety aspects during maintenance
are also very important. The article reveals some previously unknown maintenance deficiencies.

Nem villamosítani
– vagy hogyan villamosítani?
SZÖVEG: CSOMA ANDRÁS

1. Bevezetés
A – kezdetben emberi és állati erővel végzett – kötöttpályás szállítási módtól napjaink nagysebességű közlekedést biztosító
vasúti rendszerekig hosszú és „rögös” út
vezetett. Ezen az úton az előre haladást
jellemzően mindig a vontatójárművek
és ebből eredően a vontatási mód fejlődése jelentette. A vasút fejlődésének
kezdeti lendületét megadó gőzvontatást a
gazdaságosabb üzemet jelentő dízelvontatás, majd ezt a még kedvezőbb villamos
vontatás váltotta fel. Már a kezdetekben
világossá vált, hogy a nagy tömegek nagy
sebességű továbbítása alacsony fajlagos
üzemköltség, kedvező energiafogyasztás
és környezetbarát üzemeltetés mellett
már csak villamos vontatással teljesíthető.
A nagyvasúti villamos vontatás bevezetésére a kezdetektől jelentős figyelem
irányult. A magyar mérnökök mindig élen
jártak ezen a területen, amelynek eredményeképpen büszkék lehetünk arra, hogy a
korszerű villamos vontatási rendszer – a
világon élenjáró módon való – kifejlesztése magyar mérnökök munkáját dicséri. A
Ganz-féle Villamossági Rt. mérnökeinek
(Déri, Bláthy, Zipernovszky) és Kandó
Kálmán tevékenységének világviszonylatú
elismerését jelentette az, amikor az 1951ben Annecyban tartott nemzetközi konferencia megállapította, hogy a vasutak
villamosítása a legeredményesebben
kétségtelenül a Kandó Kálmán által kidolgozott nagyfeszültségű, egyfázisú
50 Hz-es rendszerben lehetséges.
A világhíressé vált mérnökeink munkáját mindvégig a megalapozott ismereteken nyugvó mérnöki gondolkodásmód
jellemezte. Az elődök által kijelölt úton
járva, napjaink mérnökei a közeljövőben
várható számos felújítási és beruházási
tevékenység kapcsán felmerülő „hogyan
– milyen kialakítás mellett – villamosítsunk” kérdésre szintén a mérnöki gondolkodásmód racionális, rendszerszemléletű, alapvetően műszaki fókuszáltságú
szemüvegén keresztül tekintve tudják
megadni legeredményesebben a választ.
A válasz megadásához vezető utat – a
régi idők tánctanári instrukciójának megfelelően – a „kályhától” kiindulva célszerű
bejárni.
A nagyvasúti vontatási rendszer
célja – a vasúti személy- és áruszállítás
adta követelményeknek eleget tevő vontatási mód alkalmazhatóságának megte-

remtését követően – a felmerülő szállítási és fuvarozási feladatok ellátására
alkalmas vontatójárművek üzemének
biztosítása. Ennek megfelelve a nagyvasúti villamos vontatási rendszernek a villamos üzemű vontatási mód
alkalmazhatóságát kell megteremtenie. Ezen belül a villamos vontatási
felsővezeték-hálózat alapvető célja,
hogy kialakításával biztosítsa a jármű
alrendszer felé az üzeméhez szükséges
villamos energia átvitelét és az elvárt
minőségű áramszedős energiavételezés lehetőségét.
Ezért a „hogyan villamosítani” kérdésre adandó válasz megfogalmazásakor „kályhaként” a járművek, villamos
mozdonyok és a felsővezeték-rendszer együttműködési feltételeiből
kell kiindulnunk. Meg kell határoznunk
egyrészt azt, hogy a villamos vontatási
rendszer kialakításához kötődő, illetve
az attól független, de a környezetében
elhelyezkedő infrastrukturális létesítmények hol helyezkedhetnek el, másrészt
a csúszóáramszedős vételezés közben
a munkavezeték–áramszedő kapcsolat a
vágányjáró sík feletti mely területre terjedhet ki.

2. A felsővezetéki hosszláncok
tartóelemeinek geometriai
elhelyezkedése
A járművek leközlekedtethetőségéhez,
illetve a villamosított rendszer biztonságos működtethetőségét figyelembe vevő
infrastruktúra elhelyezéséhez szükséges
terület meghatározásához kiindulásként a
kölcsönös átjárhatóságot is lehetővé
tevő vasúti szelvényeket kell áttekinteni.
A kölcsönös átjárhatóság biztosítása
érdekében az INF TSI és az EN 15273
szabvány az adott forgalmi típuskód függvényében meghatározott G1, valamint
GA, GB, GC referenciaprofilokon belüli
elhelyezkedést határoz meg a gördülőállományra. Az ENE TSI előírása szerint

azonban a felsővezetékkel felszerelt villamosított vonalak esetében – a járművekre
megadott referenciaprofilok kiegészítéseként – további helyet kell szabadon
hagyni a felsővezeték berendezéseinek befogadására, valamint az áramszedő szabad áthaladásának lehetővé
tételére!
A villamos felsővezetéki hosszlánc tartását ellátó szerkezetek kialakítására
az Európai Vasúti Ügynökség (ERA, European Railway Agency) vonatkozó előírásai
nem tartalmaznak konkrét megkötéseket,
viszont a nemzetközi viszonylatban közlekedő villamos vontatójárművek esetében
a gördülőállománynak és az infrastruktúrán belül a vonalkialakításnak, a szabadon tartandó terek nagyságának – a
kölcsönös árjárhatóság megteremtése
érdekében – meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. (1. ábra)
Az áramszedő részére biztosított űrszelvény csak akkor megfelelő, ha egyidejűleg teljesülnek az akadálytalan haladást
biztosító mechanikai és a környezettől
való villamos elválasztást biztosító villamos űrszelvényre vonatkozó követelmények. (2. ábra). A felengedett üzemszerű
állapotban – a kiindulási alaphelyzetéhez
viszonyítva – mind oldal-, mind függőleges irányban kimozdulni tudó áramszedő
lehetséges helyzete alapvetően befolyásolja a környezeti infrastruktúra, illetve a
felsővezeték-rendszer
építőelemeinek
elhelyezhetőségét.
A felsővezetéki hosszlánc munkavezetéke és az azzal azonos potenciálon levő,
annak megvezetését biztosító oldalkar,
valamint a munkavezetéket tartó felfüggesztő elemek kivételével egyetlen elem
sem hatolhat be az áramszedő szabad
haladását lehetővé tevő szelvénybe.
A referenciaszelvényhez viszonyítottan telepítendő infrastruktúra elhelyezhetőségének megadása során, a
felengedett áramszedő effektív magasságának heff értékéhez viszonyítottan az
áramellátás feszültségétől függő villamos
szigetelési távolság figyelembevételével
megnövelt heffelec értékétől számítottan

Jelölések:
A A jármű max. szerkesztési szelvénye
B Referenciaprofil
C Szerkesztési szelvény
1 Az infrastruktúrára megállapított bővítések
2 A járműre meghatározott csökkentések
3 Járműelmozdulások és azon jelenségek figyelembevétele, amelyek az infrastruktúrával
egymásra hatnak
4 Műtárgy
5 Jármű
1. ábra: A szelvények összefoglaló bemutatása (EN 15273-1)
VASÚTI

2017. MÁRCIUS

VEZETÉKVILÁG

9

Jelölések:
1. Felsővezetékrendszer megfogására használt zóna
2. Az áramszedőközép magasságemelkedése
3. A megemelkedéseket figyelembe vevő villamos referencia profil
4. Az alap referencia profil
5. Az infrastruktúramentes terület határa
6. A munkavezeték megemelésének mértéke
7. Az áramszedő vég – elfordulásból és megemelkedésből eredő – megemelkedése
8. Villamos szigetelési távolság
9. Az alaphelyzetéből kimozdult áramszedőfej
10. Az áramszedő elméleti alaphelyzete
11. A munkavezeték valóságos alaphelyzete az áramszedő okozta megemelés nélkül
12. A referenciaprofil oldalirányú áthelyeződése
2. ábra: A valós helyzetű áramszedő szelvényei (EN 15273-1)

kell figyelembe venni a valós helyzetű
áramszedő és a telepített berendezések között biztosítandó távolságokat.
(2. ábra). A munkavezeték–áramszedő
kapcsolat esetén kialakuló mindenkori h
üzemi magasságnak, az áramszedőre
előírt 2000 mm-es üzemi működési
tartományon, illetve ezen belül az adott
vonalra meghatározott méretszelvényhez
előírt korlátozásokat figyelembe vevő értékű, lehetséges minimális és maximális magasság által meghatározott működési tartományon belül kell lennie!
Az áramszedő alap referenciaprofilja – az elméleti alaphelyzethez viszonyítottan – a munkavezetéket megemelő
hatás, az oldalirányú elmozdulás lehetősége, illetve a paletta síkjának a munkavezeték kígyózásától függő elferdülése
miatt a valós helyzetben megnövekedő
mértékű.
Az áramszedő paletta elmozdulása,
elfordulása a munkavezeték-váltások,
keresztezések kialakításánál és beszabályozásánál is fokozott körültekintéssel
kezelendő (szakaszolások, szakaszszigetelők, kitérők feletti keresztezések és
az itt betartandó szorítómentes tér).
Az előzőek figyelembevétele mellett
– a kölcsönös átjárhatóság szempontjából – a felsővezetéki tartóelemek (tartószerkezetek, oszlopok, gerendák stb.)
geometriai elhelyezhetőségére további
lényegi kötöttséget már nem írnak elő. Ennek megfelelően az egyes tagvasutaknál
a TSI/ÁME (Technical Specifications for
Interoperability/Átjárhatósági Műszaki
Előírások) előírásait kielégítő felsővezeték-rendszerek esetében eltérő formájú,

anyagú és kialakítású tartószerkezeteket,
oszlopokat lehet találni.
Az európai uniós joghoz illeszkedően
viszont az Európai Szabványügyi Bizottság – az Európai Unióban folyó strukturális tervezési és építési munkákhoz – kidolgozta a EUROCODE harmonizált műszaki
szabványsorozatot. Általános érvénnyel
igaz az, hogy amíg a tagvasutak részére a TSI/ÁME előírásainak alkalmazása kötelező érvényű, addig a szabványokban előírtak alkalmazása nem
kötelező! A szükséges eljárások egyszerűsítésére ettől függetlenül célszerű a
tartóelemek és az ahhoz csatlakozó építőelemek vonatkozásában érvényesíteni
a EUROCODE szabványokban előírtakat.
Ugyanakkor az esetlegesen kialakuló
vitás esetek kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy mivel a szabványok betartása
nem kötelező érvényű, azaz az abban
foglaltak javasoltnak tekintendők, azoktól – a megfelelőség bizonyítására körültekintően kidolgozandó, bizonylatolandó
„rögös” utat bejárva – el lehet térni!
A szabványok által javasoltak maradéktalan alkalmazása viszont „sima”
(simább) utat tesz lehetővé, mert a szabványokra való hivatkozás – többek között –
eszközként használható a mechanikai
szilárdság és stabilitás, valamint a biztonsági és tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés bizonyításához.
Ezért az ERA tagvasutak részére az a
célszerű eljárás, ha a TSI/ÁME-ben leírtak és a hivatkozott szabványok által
megadottak szerinti paraméterek alkalmazásával határozzák meg a rendszerük kialakítását.

3. ábra: 1950 mm széles áramszedő működési tartományai
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Az ilyen módon meghatározott rendszerük előírtak szerinti minősíttetése,
hitelesítési eljárása már lényegesen egyszerűbben, gördülékenyebben végezhető. Az adott tagvasút a rendszerének
bizonylatoltan minősített megfelelőségét
– az ERA közvetítésével – közzétéve értesíti a többi tagvasutat a kölcsönös átjárhatóság akadálytalanságáról.

3. A felsővezetéki hosszlánc
munkavezetékének oldalirányú
geometriai elhelyezkedése
Az ERA által kiadott előírások a felsővezetéki hosszlánc áramvezető elemeivel
kapcsolatban csak a jármű alrendszer
elemeivel kapcsolatot tartó munkavezeték elhelyezkedésének vonatkozásában határoznak meg rendelkezéseket.
A hagyományos vasút energiaellátására vonatkozó ENE TSI szerint a villamosított rendszer üzemeltetője az 1950
mm vagy 1600 mm szélességű áramszedők közül választva határozhatja
meg a saját rendszerén alkalmazható
áramszedőtípust. A választott áramszedőtípushoz illeszkedően viszont az EN
50367 szabvány szerint megadott áramszedőfej geometriával kompatibilis
felsővezeték-rendszer kiépítéséről és
fenntartásáról kell gondoskodnia. Ennek megfelelően a munkavezeték oldalirányú nyomvonalvezetésének belül kell
lennie az áramszedő valóságos működési
tartománya által meghatározott áramszedő–munkavezeték kapcsolódási tartomány határain. (3. ábra)
Kedvezőtlen
körülmények
között
(pl. erős szélben, vagy ha kibillen a
jármű), korlátozott szakaszhosszon a
csúszóbetétek által meghatározott tartományt meghaladóan az áramszedőfej
vezetőanyagú részére kiterjedően (ez az
1950 mm-es áramszedő esetében 1650
mm, az 1600 mm-es áramszedő esetén
1200 mm) is megengedett a munkavezetékkel való érintkezés. (3. ábra)
A valóságban az áramszedőfej – az
áramszedő-konstrukció, a jármű kialakítása és állapota, valamint a pályakörülmények miatt – az ideális helyzethez képest

Jelölések:
Y
A vágánytengely
Y’
Az áramszedő középvonala a szabad folyosó referenciaprofiljának képzéséhez
Y’
Az áramszedő középvonala a mechanikai kinematikus űrszelvény képzéséhez
1
Áramszedőprofil
2
Szabad folyosó referenciaprofil
3
Mechanikai kinematikus űrszelvény
bw
Az áramszedőív fél hossza
b’h,mec Az áramszedő mechanikai kinematikus űrszelvényének szélessége
a h köztes magasságon
dl
A munkavezeték oldalirányú kitérése
ep
Az áramszedőnek a jármű jellegzetességeiből eredő kilengése
h eff
A felemelt áramszedő tényleges magassága
Σj
Az áramszedő űrszelvénye vonatkozásában az egyes véletlenszerű
jelenségekre (j = 1, 2 vagy 3) szolgáló (vízszintes) biztonsági tűrések összege
qs’
Kvázi statikus mozgás
4. ábra: Az áramszedő valóságos mechanikai űrszelvénye

oldalirányban kimozdulhat, ami miatt a
valós helyzetű áramszedő szelvényei az
ideális helyzetűtől eltérnek. A járműre
szerelt áramszedő eredő elmozdulása
az ENE TSI D. függelékében részletezett
számítási módszer szerint meghatározható, amely eredményeképpen kialakuló
mechanikai űrszelvény a 4. ábra szerint
értelmezendő.
Az áramszedőnek – az áramszedő és
a jármű jellegzetességéből eredő együttes – oldalirányú (ep) eredő kilengése az
alábbiakra vezethető vissza:
– a kerékpárnak a sínpárhoz viszonyított oldalirányú elmozdulási lehetősége (a vágánynyomtáv és a kopott
kerékpár nyomméretének eltérése),
– a tengelycsapágyak oldalirányú elmozdulási lehetősége (játéka),
– a vágány nyomvonalvezetésének
esetleges hibája (nyomtávbővülés,
kopás),
– a járműszekrény és a forgóváz rugózása, elhajlása,
– az áramszedő oldalirányú lengése,
elhajlása (csuklók kopása, sérülések),
– az áramszedő szerelési tűrése,
– a csatlakozó tetőberendezések rugalmassága.
A megnövekvő oldalirányú elmozdulás meghatározására vonatkozó módszer
figyelembe veszi az ívekben – adott túlemelési érték mellett – álló és a pályára
engedélyezett sebességgel áthaladó,
centrifugális erőhatásoknak kitett járműrendszer révén kialakuló szélsőséges állapotokat is. A munkavezeték–áramszedő
kapcsolat folyamatos biztosítása érdekében az ENE TSI (4.2.9.2 Legnagyobb oldalirányú kitérés) a vágánytengelyhez viszonyított eltérés irányadatként, az 1950
mm széles áramszedőnél 550 mm,
1600 mm széles áramszedőnél 400 mm
értéked ad meg azzal, hogy ezt az áramszedő mozgásának és a pálya tűrésének
megfelelően ki kell igazítani.
Az előzőek alapján egy adott tervezési
szakasz eltérő tervezési magasságai
esetén – az adott munkavezeték magas-

ságától függően – eltérő oldalirányú
működési tartományokkal kell számolni!
A vonalszakasz villamos üzemének
általános feltételeként kimondható, hogy
a munkavezeték–áramszedő kapcsolat
4. ábra szerinti oldalirányú kitérésének
növekvő munkavezeték-magasság esetén
szűkülő oldalirányú kiterjedéssel rendelkező, lehetséges működési tartományon belül kell maradnia! (5. ábra)
A tervezés során olyan munkavezeték
nyomvonalvezetési megoldást kell meghatározni, amelynek eredményeképpen
a legkedvezőtlenebb esetben sem alakulhat ki olyan helyzet, mely során az aktív
munkavezeték–áramszedő kapcsolat elhagyhatná az 5. ábra szerinti lehetséges
közös működési tartományt.
Az előzőeket kielégítő módon jelenleg
Magyarországon az 1950 mm palettahosszúságú áramszedővel való közlekedés került elfogadásra. Az ERA régebben
az 1600 mm palettaszélességű áramszedő kizárólagos alkalmazására tett javaslata mára már alternatívaként választható.

5. ábra: Egy adott vonalszakaszon
az áramszedő–munkavezeték kapcsolat
lehetséges működési tartományai
(h1u ≥háramszedő min. ; ho ≤háramszedő max.) (ENE TSI)

A későbbi akadálymentes közlekedés előfeltételeinek megteremtése érdekében az
új villamosítások és rekonstrukciók
esetén célszerűségből viszont az javasolható, hogy a felsővezeték tervezésekor a szélkifúvási szempontoknál
az 1600 mm-es áramszedő kerüljön
figyelembevételre, a keresztezések esetében a szorítómentes terek viszont az
1950 mm áramszedőnek megfelelően
kerüljenek kialakításra. Ez a megoldás egyrészt szélkifúvás vonatkozásában nagyobb üzembiztonságot eredményezne, másrészt az esetlegesen a
„területünkre tévedt” 1600 mm széles
áramszedővel rendelkező jármű nem jelentene potenciális veszélyforrást.

4. A felsővezetéki hosszlánc
munkavezetékének magassági
elhelyezkedése
Amíg a munkavezeték oldalirányú nyomvonalvezetésének ügyére napjainkban viszonylag egységes, egyetértő szemlélet a
jellemző, addig a magassági vonalvezetés
esetére számos, egymásnak ellentmondó vélemény egymással egyet nem értő
szemlélete a jellemző.
Az egyet nem értésből kivezető út
megtalálásához – a régi idők tánctanári
instrukciójának megfelelően – ebben a
vitás esetben is, a „kályhát” jelentő villamos mozdonyra vonatkozó RST TSI előírásokhoz indokolt visszanyúlni.
Az RST TSI (4.2.8.2.9. Az áramszedőre vonatkozó követelmények pont)
a járművek vonatkozásában az áramszedő működési tartományát, azaz
a munkavezetékkel érintkezve kialakuló
csúszóáramszedős kapcsolat függőleges
irányú működési tartományát az alábbiak
szerint határozza meg:
Az áramszedő kialakításának és a
villamos egységre való felszerelésének olyannak kell lennie, hogy az – az
aktuális méretszelvényhez illeszkedően
– a GA/GB méretszelvény esetében a
sínkorona felett 4500 mm–6500 mm-re
VASÚTI
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található, illetve a GC méretszelvény esetében a sínkorona felett 4800 mm–6500
mm-re található munkavezetékkel szélsőértékként még üzemszerűen együtt
tudjon működni.
Az áramszedőknek legalább 2000
mm üzemi működési tartománnyal
kell rendelkezniük!
A munkavezeték magassága és
oldalirányú kitérése (kígyózása és
szélkifúvása), illetve ezeknek a vonalszakaszra jellemző eltérési tartományai
alapvetően kihatnak a vasúti hálózat kölcsönös villamos üzemű átjárhatóságára.
Ezért az ERA és az UIC tagvasutak ezekre az értékekre ajánlott, illetve előírt értékeket határoztak meg. Tekintettel arra,
hogy az EU tagországok vasútjai egyben
az UIC tagjai is, az ERA előírások az UIC
ajánlásait, döntvényeit is kielégítően kerültek kiadásra.
Az ERA által kiadott ENE TSI munkavezeték magasságára vonatkozó része
v<250 km/h sebességtartomány esetére
6200 mm és – az EN 50119 szabvány
minimális felsővezeték-magasság meghatározására vonatkozó előírásai szerint
megállapítható – átívelésmentes üzemet biztosító minimális magasság közötti tartományon belüli tervezési magasság alkalmazását teszi lehetővé.
A munkavezeték maximális magasságának – a nagyfeszültség miatt – minden esetben alacsonyabbnak kell lennie a
felette levő mértékadóan legalacsonyabb
földpotenciálú pont magasságának az átívelési távolság mértékével lecsökkentett
értékénél.
A tervezési magasság felső határértéke – az áramszedő felső működési
határát jelentő 6500 mm érték alatt – az
áramszedővel járt munkavezeték esetlegesen kialakuló legmagasabb pozíciójának figyelembevételével kerül
meghatározásra, amelynek értékét jellemzően az alábbi tényezők befolyásolják:
– a vágányjárósík esetleges megsülylyedése, szintbeli eltérései,
– a munkavezeték áramszedő okozta
megemelkedésének mértéke,
– a munkavezeték dinamikus hatásból
eredő emelkedést eredményező elmozdulásai,
– a magasságnövekedést eredményező szerelési pontatlanságok,
– a munkavezeték-kopás miatt kialakuló megemelkedés,
– a vezetékek hőmérséklet-csökkenése miatt kialakuló megemelkedés.
A munkavezeték minimális magasságának – a nagyfeszültség miatt – minden esetben nagyobbnak kell lennie az
alatta levő, mértékadóan legmagasabb
földpotenciálú pont magasságának az
átívelési távolság mértékével megnövelt
értékénél.
VASÚTI
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A tervezési magasság alsó határértéke – az esetleges átívelések elkerülése
érdekében – minden esetben biztonsággal nagyobb kell legyen a minimális magasságnál, amelynek értékét jellemzően
az alábbi tényezők befolyásolják:
– a vágányjárósík esetleges megemelkedése, szintbeli eltérései,
– a magasságcsökkenést eredményező szerelési pontatlanságok,
– a munkavezeték dinamikus hatásból
eredő süllyedést eredményező elmozdulásai,
– a jégterhelés miatt kialakuló magasságcsökkenés,
– a hőmérséklet-emelkedés miatt a
vezetékek megnövekvő belógása.
Az előzőek figyelembevételével meghatározott lehetséges tervezési magasságtartományon belül az RST TSI vagy
ezen belül már csak a vontatójárművekre és a személykocsira vonatkozó
LOC&PAS TSI előírásait teljesítő villamos üzemű járművek akadálymentes
üzeme biztosított!
A kölcsönös átjárhatóság szempontjából az akadálymentes közlekedésnek az a feltétele, hogy az üzemelő
áramszedő és munkavezeték kapcsolat vágányjárósík feletti magassága a
lehetséges tervezési magasságtartományon belül maradjon!
A kölcsönös átjárhatóság biztosíthatósága érdekében az EN50119
szabvány utal az EN50367 szabvány
váltakozóáramú felsővezeték-rendszerre
vonatkozó ajánlásainak alkalmazására.
Ennek megfelelően a maximális munkavezeték-magasságot 6200 mm
értékkel, a minimális munkavezetékmagasságot 4950 mm értékkel és a
névleges munkavezeték-magasságot
5000–5750 mm közötti értékkel kell
figyelembe venni.
A hagyományos „Magyar Rendszerű”
felsővezeték vonatkozásában a MÁV-ME
UIC 606-2 magyarázó kiegészítésként
a legkisebb magasságára 5050 mm,
illetve a legnagyobb magasságára
6150 mm értéket adott meg. Azaz kimondható, hogy az eddig, ezen értéktartomány figyelembevételével tervezett és
létesített „MÁV rendszerű” felsővezeték
magassági nyomvonalvezetése maradéktalanul kielégíti a TSI és a hivatkozott szabványokban előírt követelményeket!
A szélsőértékeken belül viszont további szempontokat figyelembe vevő üzemi tartományon belüli elhelyezkedés is
meghatározható. A villamosított rendszer
üzemeltetője által, az EN 50119 szabvány előírásait általánosan kielégítő magassági nyomvonalvezetéssel létesített
felsővezetéki hosszlánc munkavezetéke,
a környezeti, üzemeltetési adottságok
vagy költségkihatások miatt (felüljárók,

alagutak, rakodóvágányok stb.), az általánosan alkalmazottól eltérő – a TSI
előírásait kielégítő tartományon belüli –
tervezési magassággal is tervezhető,
illetve létesülhet.
Amíg a létesítendő felsővezeték tervezési magasságának növelését jellemzően biztonságtechnikai, illetve
érintésvédelmi szempontok, addig a
tervezési magasság csökkentését jellemzően gazdasági szempontok indokolják.
A felsővezeték tervezési magasságának növelése révén a felsővezetékrendszer elektromos biztonsága és a személyek biztonsága fokozható, mivel
az EN 50122 szabvánnyal összhangban
biztosítani kell az áramütés elleni védelmet. (6. ábra).
A biztonság növelése érdekében az
utasok vagy az idegen felek által igénybe vett területeken – lehetőség szerint
– törekedni kell a nagyfeszültség alatt
álló pontokhoz viszonyítottan a legnagyobb mértékű távolságok kialakítására.
A távolságok meghatározása és az ehhez
kötődő konstrukciós megoldások során
figyelemmel kell lenni az esetleges
üzemzavarok során kialakuló helyzet
okozta veszélyeztetés minimalizálására is.
Vegyes teher- és személyforgalmú
csatlakozó vonalakon – amelyeken
túlméretes űrszelvényű kocsik, illetve
túlméretes küldemények közlekednek –
megengedett a felsővezeték tervezési magasságának nagyobb értéke is
(amely a TSI szerint 4800 mm és 6400
mm közötti érték), de ez nem lépheti túl
az áramszedő működési tartományát.
A felsővezeték tervezési magasságának a TSI előírásait kielégítő tartományon belüli csökkentése révén
műszaki, gazdasági előnyök érhetők el,
vagy átépítések, illetve jelentős többletköltséget okozó megoldások kerülhetők el. A biztonság rovására nem menő
alacsonyabb tervezési magassággal
csökkenő szélkifúvási hatást, kedvezőbb
statikai helyzetet és ebből eredően költségcsökkenést lehet elérni. Az infrastruk-

6. ábra: Nagyfeszültségű rendszer
esetében betartandó
legkisebb távolságok

túra elhelyezhetőségi határszelvényének
a „zsugorodása” révén további létesítési
költségcsökkentések érhetők el. (Például
állomások meglévő peronberendezései,
védelem alatt álló építmények, felüljárók alatt vagy közelében futó, alagúton
átvezető felsővezetéki hosszlánc tervezési magasságának és kialakításának
alkalmas megválasztása révén jelentős
költségmegtakarítás érhető el.)
Az üzemeltető részéről a lehetséges
tervezési tartományon belül választható
meg a hálózatának kialakítása során jellemzően alkalmazott, az EN50119 meghatározása szerinti névleges magasság!
Ez utóbbi megnevezés nem tévesztendő össze a 103/2003 (XII. 27.) GKM
rendelet 4. számú mellékleteként kiadott
Országos Vasúti Szabályzat (OVSZ) által
használt „munkavezeték névleges magassága” fogalommal!
Az OVSZ (2.1.2.2. Vezetékrendszer pont)
által hivatkozott
A munkavezeték névleges magassága a vágány-járósík felett:
Kétvágányú pálya esetén 6000 mm
Egyvágányú pálya esetén
– nyílt vonalon
5700 mm
– állomáson
és vasúti átjárókban
6000 mm
meghatározás időben a TSI előírásainak
létrejöttét és közzétételét megelőzően
került megfogalmazásra. A 6000 mm-es
érték a magyar vasúthálózatra általánosan jellemző vegyes teher- és személyforgalom biztonságára, az útátjárókban
folyó közúti forgalom biztonságára, illetve
az állomásokon folyó tevékenységek biztonságára tekintettel került megválasztásra. Az egyvágányú pálya esetében az
5700 mm-es érték választását gazdasági szempontok indokolták, mert ebben az
esetben a felsővezetéki hosszlánc és az
attól legalább 1500 mm távolságba elhelyezendő tápvezeték okozta többletterhelés már – a nagyobb oszlopok és alapok
választási kényszere miatt – indokolatlanul megnövekedő létesítési költségeket
jelentett volna.
Az alkalmazandó méretek megválasztásának indokai alapján, az OVSZ „munkavezeték névleges magassága”
megfogalmazás alatt a TSI jelenleg használt fogalommeghatározási terminológiája
szerint az adott vonalszakaszon alkalmazandó „tervezési magasság” fogalom
értendő!
Ennek
figyelembevételével
az
OVSZ vonatkozó része maradéktalanul megfelel a TSI időben később
megfogalmazott feltételeinek!
Nem fogadható el az az eljárás,
amely során a lehetséges tervezési
tartományon belül, a hálózat kialakítása
során jellemzően alkalmazott munkaveze-

ték-magasságot – azaz az EN50119 meghatározása szerinti névleges magasságot – a megfelelőség általánosan
biztosítandó feltételeként mindenütt
pontosan betartandónak határozzák
meg!
A névleges magasság – amelynek
értékét az EN50367 szabvány célszerűségi okokból az áramszedő 4500–6500
mm-es működési tartományának középső szakaszához illesztetten 5000–5750
mm közötti értéktartományon belül megválaszthatónak javasol – a vonalszakasz
magassági vonalvezetésére jellemző
érték. Ennek a megadott tartományon
belüli bármely értéke egyenértékűen biztosítja a kölcsönös átjárhatóság feltételeit.
Így nem elfogadható ezen a tartományon
belül arról vitázni, hogy az adott ponton
a munkavezeték magassága miért nem
pontosan azonos a jellemzőként megadott névleges magassággal!
Mérnöki oldalról szemlélve különösen
furcsa az az eset, amikor az előírt tartományon belül 5 cm meglétén vagy nem
meglétén vitatkoznak akkor, amikor az
áthaladó áramszedő ennél nagyobb mértékű magasságváltozást okoz!
A hosszlánc további elemeinek, illetve
a felsővezeték-rendszerhez tartozó további párhuzamos áramvezető elemek elhelyezésére az előzőeken túli geometriai
megkötés – az útátjárókban betartandó
keresztezési magasság esetét kivéve –
nincs előírva.

5. A felsővezetéki hosszláncok
kialakítása
szintbeli útátjárókban
A szintbeli útátjáró-kereszteződésekben
alkalmazandó magassági vonalvezetés
esetére szintén számos, egymásnak ellentmondó vélemény egymással egyet
nem értő szemlélete a jellemző.
A Magyar Nemzeti szabályozás szerint (103/2003 GKM rendelet) az útátjárókban biztosítandó munkavezeték-magasság 6000 mm. Ennél kisebb értéknél
magasságkorlátozó kapukkal kell megakadályozni a megengedettnél kisebb
mértékű megközelítést (pl. 5800 mm-es
munkavezeték-magassághoz 4200 mmes kapu tartozik).
Az ENE TSI szerint a szintbeli kereszteződéseknél a munkavezeték magasságát nemzeti szabályok, ezek hiányában
az EN 50122-1:2011 szabvány 5.2.4. és
5.2.5. pontjai határozzák meg.
A nemzeti szabályozás hiányában
az útfelület és a felsővezeték legalacsonyabb pontja között minimálisan
biztosítandó távolság kisfeszültségnél
4,70 m, nagyfeszültségnél 5,50 m. Ha
a minimális szabadon tartandó távolság
nem biztosítható, akkor – a nemzeti

szabályozás hiányában – az áthaladó járművek magasságát olyan módon
kell korlátozni, hogy biztosított legyen a
jármű legmagasabb pontja és a nagyfeszültség alatt álló munkavezeték között
1,00 m, ha a járművek maximálisan
megengedett magasságát kihelyezett
közúti jelzéssel megadják; 0,50 m, ha
további fixen telepített és jól látható figyelemfelhívó jelölésekkel rendelkező
magasságkorlátozó sorompóval fizikailag is korlátozzák a keresztező járművek
magasságát.
Az ENE TSI előírásaira hivatkozva számos 6000 mm és 5700 mm közötti útátjáróban betartandó magasságértékek
„kerültek napvilágra”. Ezen értékek alkalmazását előíró rendelkezés kiadását
megelőzően nem szabad figyelmen kívül
hagyni a következőket:
– Magyarországon Nemzeti Szabályozás rendelkezik az útátjárók esetén
követendő eljárásra, amelyben foglaltak nem mondanak ellent a TSI
által megfogalmazottaknak!
– A Nemzeti Szabályozás szerinti értékez
viszonyítottan a magasságcsökkentés előírása a forgalom biztonságát
csökkenti, a nagyfeszültség jelentette veszélyforrás hatóképességét
növeli!
– A TSI által hivatkozott EN50122 szabvány csak kis- és nagyfeszültségre
vonatkozó értéket ad meg! A nagyfeszültség vonatkozásában – a többi
területen alkalmazott eljárással ellentétben – ez a szabvány nem tesz különbséget a 3 kV DC, 16 kV AC és
a 25 kV AC feszültségű vontatási
rendszer között. Ez különösen azért
tekinthető aggályosnak, mert a 25
kV-os névleges feszültségű rendszer
esetén az EN50136 szabvány szerint
viszont Umax1=27,5 kV és Umax2=29,5
kV feszültség fennállásával is reálisan
számolni kell!
Az útátjárók esetében a Magyar Nemzeti Szabályozás szerint eddig alkalmazott
magasság műszakilag maradéktalanul
megfelel az ERA által kiadott TSI-kben és
az abban hivatkozott szabványokban előírtaknak.

6. Összefoglalás
A jelen cikkben a „hogyan villamosítani”
kérdésre adandó válasznak csak egy napjainkban aktuális részterületét volt mód
áttekinteni. A témában a szaklapokban
korábban megjelentekkel együtt tekintve viszont megalapozottan kimondható,
hogy a „Magyar Rendszerű” felsővezeték a napjaink kölcsönös átjárhatósági követelményeit műszaki szempontból maradéktalanul teljesítő rendszer.
Az ezzel ellentétes állásfoglalásoknak
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jellemzően műszakilag kellően meg nem
alapozott indokai vannak.
A vasúti közlekedés előfeltételeinek
megteremtése és üzemeltetése során
alapvető szempont a biztonságra való törekvés. A kölcsönös átjárhatóság megteremtésében érdekelt tagvasutaknak – a
biztonságra való törekvés mellett – olyan
rendszert kell működtetniük, amelyen
biztonsággal közlekedtethetőek egymás
járművei. A tagvasutaknak a rendszerük
meghatározásában körültekintően kell
eljárniuk, mivel az előírások és szabványok által megadott lehetőségek, illetve
határértékek figyelembevételével, a létesítés és az üzemeltetés során jelentkező
költség-, üzemeltethetőségi és üzembiztonsági szempontokat is figyelembe vevő
optimalizált változatot kell választaniuk.
A nem kellő körültekintéssel kialakított
változat, vagy a nem kellően megalapozottan indokolt „bürokratikus” módosítások érvényre juttatása „hosszú távra
bebetonozottan” jelentős mértékben
megnövelheti a költségeket, a rendszer
és a rendszer által kiszolgált folyamatok
üzemvitelében jelentős korlátozásokat
okozhat (pl. forgalmi akadályoztatás,
szakfelügyeleti kiszolgálások gyakoriságának növekedése, rakodási tevékenység korlátozása stb.).
A kölcsönös átjárhatóság feltételeit is biztosító felsővezeték-rendszer
kialakításának a megfelelősége megalapozottan csak számos előírás,
szabvány, irányelv együttes áttekintése és érvényre juttatása mellett mondható ki! Nem fogadható el az az eljárás,
mely során csak egy-egy kiragadott részre hivatkozva, „sok esetben ellentmondást el nem fogadó” módon alakítanak ki
állásfoglalásokat.

A rendszer kialakításával, tervezésével, létesítésével, minősítésével és hitelesítésével összefüggő folyamatok esetén
alapvető fontosságú – az elődeink által
kijelölt úton továbbhaladva – a megalapozott ismereteken nyugvó mérnöki gondolkodásmód mind teljesebb körben való
érvényre juttatása. Ennek elérése érdekében előrelátóan gondoskodni szükséges
a vitás kérdések esetén a „bürokratikus”
állásponttal szemben eredményesen érvelni tudó mérnökök képzéséről és a műszaki szempontból a jelen előírásait is maradéktalanul teljesítő „Magyar Rendszer”
kidolgozásában munkálkodó mérnökök
által kijelölt úton való továbbhaladás lehetőségeinek megteremtéséről.
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Wie kann man elektrifizieren…? (Teil 2.)
Der Artikel – als ein neues Kapitel in der Artikelserie über Elektrifizierung –
fasst die technischen Fragen zusammen, wenn man die Entscheidung für
Elektrifizierung bestimmt hat. In diesem Subkapitel die zwei Hauptelementen von
Energieversorgungsweg im Fokus: die Oberleitung und die Schiene.
How to electrify…? (2nd part)
This article – as chapter for paper-serial of electrification – summarizes technical
aspects, when electrification of a railway line has been decided for. In first part, two
main elements of energy supply path are in focus: catenary and rail subsystems.

A Vasúti VezetékVilág
következő száma
2017 júniusában jelenik meg.
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Aktuális biztberes problémáink
SZÖVEG: RÉTLAKI GYŐZŐ

A vonali sorompók
biztonságosságáról
Ezekről a kérdésekről már több alkalommal, több fórumon is értekeztem, eddig
sajnálatos módon kézzel fogható eredmény nélkül. Kihasználom az alkalmat,
hogy ezt írott formában is megtehessem,
elsősorban a jelfogós automatikával ellátott, térközre telepített sorompók vonatkozásában. Jelen értekezésemben semmi
olyat nem fogok megemlíteni, ami más
forrásból nem hozzáférhető, csupán gondolatokat kívánok ébreszteni a korábbinál
szélesebb körben.
A vonali sorompók igazából nem tartoznak a szűken vett „biztosítóberendezés” fogalmába. Nincs függőségük vasúti
jelzőkkel, pillanatnyi állapotuk – bizonyos
sebességhatár alatt – általában nem hat
a közlekedő vonatokra.
Amennyire különböznek az állomási
és a vonali sorompók a vasút oldaláról, a
közúton közlekedőket annyira nem érinti
az ilyesfajta megkülönböztetés. A közúton
közlekedők – remélhetőleg – a KRESZ
betartásával közlekednek és tekintenek
az útátjárót fedező berendezések jelzéseire, értelmezik azok esetleges hiányát.
Ugyanakkor a közút felé adott villogó fehér fény a köztudatban inkább jelent szabadot (a nem tilos értelmezésében), mint
azt, hogy a rendszer működőképes. A
továbbiakban éppen arról lesz szó, hogy
tényleg működőképes?
Ha térköz, akkor ellenmenet- és vonatutolérést kizáró berendezés. A kétvágányú pályán is lehetőség, az egyvágányú
pályán szükségszerűség a menetirányváltás. Addig, amíg ebbe a rendszerbe egy
sorompó sincs beillesztve, elmondható,
hogy a 6+2 vezetékes térközi rendszer
– bár kapcsolástechnikailag nem tökéletes – működőképes. A sorompó ebben a
rendszerben kicsit idegen testként viselkedik. Idegen testként elsősorban azért,
mert így kevesebbe kerül. Igen, a biztonságosság fokát a PÉNZ motiválta, motiválja. Miről is van szó?
Az első említésre érdemes probléma
a menetirányváltás. Ezek a sorompók
úgy működnek, hogy a vonat mindig csak
onnan érkezhet, ahonnan a menetirány
aktuális állásából következik. Az ún. menetiránnyal szembeni közlekedést a rendszernek ugyan ki kell bírnia (nem megy
tönkre), azonban ez a működésmód nem
kívánatos. A továbbiakban ezzel nem foglalkozunk. Az útátjáró előtt a működtető
bekapcsoló behatási pontok közül mindig
csak az aktuális menetiránynak megfelelő
van élesítve, a közeledő vonatot a rend-

szer érzékeli, a sorompó csuk. A vonatnak az útátjárón való áthaladása után a sorompó nyit. Ilyen egyszerű. A többi csak
szakmai ártalom. Ez rendben is van, amíg
a vonatok mindig ugyanabból az irányból érkeznek. A menetirány váltásakor a
bekapcsoló behatási pontok változnak
(az egyikről le-, a másikra rákapcsolódik
ugyanaz a kiértékelő rendszer – mert így
olcsóbb). Miután a bekapcsoló behatási
pontok átkapcsolásakor a rendszer kiértékelő része az átmeneti időtartamban
foglaltságot érzékel, közbeavatkozás nélkül minden menetirányváltás egyben a
sorompók lecsukását is eredményezné.
Ez – különösen egyvágányú pályán – a
sorompók hitelét erősen rontaná, ezért
külön műáramkör került beépítésre, hogy
a menetirányváltás hatására érzékelt fantom vonatok az irányváltás alatt/után a
rendszerből törlésre kerüljenek. Amíg a
rendszer működik, a szépséghiba vastag
smink alatt rejtőzik.
A menetirányváltás áramköre nem egy
biztonsági áramkör, ezért az idők folyamán egyes – időközben felszínre került
– hiányosságait igyekeztek eleink kiküszöbölni. Dicséretes dolog. A mondás
viszont igaz: a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Mielőtt ezt kifejteném, nézzük a vonali áramkör kialakítását!
A térközökben a vonali áramkör m1 és
m2 jelfogója szabadkapcsolású, a menetirányt rögzítő támasz jelfogó az ÜB egység
közepén foglal helyet. Így akármilyen – a
vonali áramkört érintő – módosítást csak
a helyszínen lehet végrehajtani. Amikor a
’80-as években több esetben előfordult
– akár nemtörődömségből adódóan –,
hogy az Integra kábelfejen bekövetkező
átmeneti zárlat (kombinált fogóval szedték
le a kontra anyákat) hatására a menetirány
megfordult; ezt áramkörileg kívánták nehezíteni. A kidolgozott (?) megoldás szerint az éppen aktuális m1 vagy m2 jelfogó
csak akkor húzhat meg, ha a szomszédos
szekrényben a támasz már átváltott. A jó
szándék megvolt, az átalakítások a térközökben elmaradtak.
A sorompókban a támasz és az m1,
m2 jelfogók is az SJP egységben vannak.
Az – akkor még hadra fogható – egységjavítás során az 1986-os egységmódosítást mindegyik (?) egységen átvezették.
A jó szándék beteljesedett, a pokolba
vezető út megnyílt. Amennyiben a – időközben szintén jó szándékból bevezetett
dugaszolható kivitelű – vonali kábelfejen
kontakthiba lép fel az 1-es jelleg vonatkozásában, vagy netán a korábbi gyakorlat
szerinti hibahatárolás történik az 1-es jelleg tudatos megszakításával, a jellegér által eddig rövidzár alatt tartott m1 vagy m2
jelfogó a – éppen az SJP egység átalakításakor az áramkörbe betett – támaszérintőn át fog meghúzni, és akár a vonat

alatt is megfordulhat a menetirány! A menetirány váltásakor „keletkező” vonatok
hatását a rendszer törli, így a közlekedő
vonat hiába csukta a sorompót, a hamis
áramúton meghúzó m1 vagy m2 jelfogó
működése a hatást semmissé teszi, és a
sorompó a vonat előtt felnyílik!
A megoldás kettős: egyrészt a térközökben – ahol az átalakításhoz jelfogókat
is kell cserélni – a hiányzó átalakításokat
el kell végezni (félek, sok helyre még ismétlő támasz jelfogó is szükséges lehet).
(A PÉNZ már tiltakozik.) Másrészt az SJP
egységeken belül is el kell végezni az
átalakítást. Itt a jelfogókon érintőket kellhet fordítani (ahol ez nem történt meg), a
pótsúlyozást kell ellenőrizni és támaszonként egy-egy eddig kivezetett érintőpárt a
szabad felhasználásból el kell vonni. (Az
egységjavítók leterheltségéről a cikk második fejezetében esik szó.) Ahhoz, hogy
30 év után a jó szándékkal megnyitott út a
pokol felé bezáródjon még egy „közfeltűnést keltő” baleset bekövetkezte előtt, az
átalakításokat meg KELL kezdeni és be
is KELL fejezni. A megoldást kidolgoztuk
és konyhakészen évek óta az illetékesek
asztalán fekszik. Mindössze annyi feladat
lenne vele, hogy a rendelkezést az egységjavítók megkapják. Lehetőleg még a
„közfeltűnést keltő” baleset előtt…
A második említést kívánó probléma
a pontszerű érzékelésű sorompók esetében a bekapcsoló behatási pontok
jelenlegi kialakítása. Amikor a szakma
zsengéit csipegettük a középiskolai tanulmányainkban, a vonali sorompó bekapcsoló behatási pontja még úgy nézett ki:
13 kHz-es sínáramkör + sínérintő. Mire
a felsőfokú tanulmányok is befejeződtek,
a sínérintő eltűnt.
Nézzük meg a vonali sorompó HIBA
áramkörét! Mind a mai napig benne van az
A1 és B1 jelfogók szinkronitásának vizsgálata. Bizonyára nem csupán azért, hogy
a működtető vágányjelfogó az állapotának
változásakor mindkettőt képes-e mozgatni. Mint kapcsolástechnikai régész kijelentem, erős a gyanú, hogy megtaláltuk
a valamikori bekapcsoló pontra telepített
második elem maradványait.
Az 1974-es döntés – amely szerint az
adott kor technológiai színvonalán megalkotott, de sok bosszúságot, rendelkezésre állás csökkenést okozó szerkezet
a rendszerből kikerült – lehet megalapozott, akár felelős döntés is. A 13 kHz-es
sínáramkör az akkor közlekedő, a nyomkarimán fékezett, ezáltal jó sönthatást
előidéző járműveket biztosan érzékelte.
[Közbevetőleg: tudják, hogy vontatási,
kocsiszolgálati oldalról a vasúti járművekre sönt érték megadva nincs, azt nem
ellenőrzik? Amit mi táblázatos értékeknek
tekintünk, csupán tapasztalati úton szerzett fikció? Fikció a ’70-es évekből.]
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Azóta eltelt 42 év, a síneken közlekedő járművek megváltoztak. Nem a nyomkarimán fékeznek – ugye, sönt értéket
a kompatibilitásvizsgálatok során sem
követeltünk –, és előfordult, hogy egész
vonatok (!) is időnként eltűnnek. Ezek jelek. A jelekből lehet érteni (a PÉNZ erősen tiltakozik), vagy a homokba dughatjuk
a fejünket. A korszerűbb járművek mind
szélesebb körű elterjedésével a jelek sokasodnak!
2009. október 17-én Ebes és Debrecen állomások között meghalt egy ember
a vonat után felnyílt sorompóban áthaladva. A részletek a http://www.kbsz.
hu/j25/hu/vasuti-koezlekedes/vizsgaltesemenyek/894 alatt elolvashatók. Ekkor kezdtünk el foglalkozni azzal, hogy az
1974-ben megszűnt második – nem sönt
modusú – érzékelőelemet ismét be kell
vezetni.
2014-ben kaptunk kísérleti engedélyt,
a fejlesztés – ami az élettől kapott pofonok elviseléséből is áll – közel másfél
évig tartott, mire 2016-ban hibamentesen működő, használható verziót sikerült
megalkotni. Egy kétvágányú sorompó (4
bekapcsoló pont) kiegészítése a jóváhagyásra benyújtott javaslat megvalósulása
esetén közel 3 millió forint, de meg KELL
indulni vele, éves programozással és belátható időn belül eredmények kellenek!
Eredmények, hogy a vonatok előtt lecsuk
a sorompó! Akkor is, ha kicsi a tengelynyomás, akkor is, ha rossz a sönthatás.
Ébresztő, döntéshozók! Itt lépni kell a
PÉNZ ellenében is!
A harmadik említendő csupán hab a
tortán a fentiekhez képest. Amennyiben
egyvágányú vasúti pálya (itt történik sok
menetirányváltás) vonali sorompója a mellette haladó közútra telepített jelzőlámpa
rendszernek ad információkat, addig
nincs baj, amíg egy irányból jönnek a vonatok. A menetirány váltásakor a fentebb
(első pontban) leírtak duplán érvényesek,
mert nemcsak a sorompó saját rendszere, hanem a sorompó szekrényébe telepített, de a közúti jelzőlámpa miatt szükséges kiegészítés „szenved” a menetirány
megváltozása során fellépő átmeneti
jelenségektől. A lámpa felé több információ is átadásra kerül (vissza irányú az
OVSZ tiltása miatt nem fogadható). Ezek
közül kettő érdekes: a vonat majd érkezik
(előjelentés) és a vonat csukja a sorompót
(áthaladástiltás).
A menetirány változása esetén először
érkezik egy „a vonat majd érkezik” jelzés.
Ekkor a lámpa a vasút üzemmódot kikapcsolja és azt a ciklusából kiveszi (nem
engedi a közúti járműveket az útátjáróba). Mivel ezt a jelzést egészen addig kell
adni, amíg a vonat el nem ment, a rendszer működése szempontjából ez logikus.
Amennyiben vonat fog érkezni, az első és
második jelzés között legalább annyi időnek kell eltelnie, mint amennyit a közutas
tervező közúti kiürítési időnek megadott
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(így van a lámpa behatása telepítve a sorompó „vonatos” behatási pontja elé). A
menetirány fordulása esetén ez az időkülönbség majdnem nulla (néhányszor 100
ms), ami felboríthatja a lámpa ciklusát,
ezért kerülendő.
Korábban is voltak kísérletek a zavaró
információ kimaszkolására, a Technológiai Központ általi fejlesztés ennél komplexebb szolgáltatást ad. Egyrészt elvégzi a
menetirány-fordításnál a közúti jelzőlámpa
felé „a vonat csukja a sorompót” maszkolását, másrészt ugyanezt elvégzi a közúton közlekedők felé is. Miért fontos az
utóbbi?
Ezeket a közúti jelzőlámparendszereket úgy telepítik, hogy az útátjárót is magukba foglalják. Tegyük fel, hogy a sorompó fehér és a közúti jelzőlámpa zöldre vált.
Az autók megindulnak, ekkor a fénysorompón a villogó fehér helyett megjelenik
a két felváltva villogó piros fény. Az autós
megijed, ráfékez, a mögötte levő nekiütközve betolja a sínekre. Közben a villogó
piros megszűnik, a fehér megjelenik. No,
ki volt a hülye? Pedig ez akár mindegyik
menetirányváltás esetén előfordulhat. (A
javaslatunk – kizárólag egyvágányú pályára – jóváhagyásra van felterjesztve. Azért
csak egy vágányra, mert itt egyértelmű,
hogy mikor csukja a vonat és mikor a menetirányváltás a sorompót.)

Egységjavítás
Egységjavítás. Ez a szó egy fenyegetés.
Többeknek.
Fenyegetés annak, aki igénybe szeretné venni (igazából nem szeretné, de
rászorul), azután szembesül vele, hogy
nincs. Illetve van, de kevés. Ha kevés, elmaradások vannak, lesznek; a mennyiség
nő, a tartalékaink jószerével elfogytak. A
következő egységhibánál már nincs hibátlan, hadra fogható csereegység. Egy ideje már nincs. Válogatunk. Ennek a hibája
ott nem derül ki, mert azt a funkciót nem
használjuk – ott. Ahonnan kijött, kellett.
A következményekre még visszatérünk.
Fenyegetés azoknak, akiknek ezt a
háttértevékenységet biztosítani kell(ene).
Az egységjavítás nincs benne az elsődleges fenntartási normatívában, tehát a minimálisan előírandó létszámban (aminek
kb. a 60%-án állunk) nincs figyelembe
véve. Tehát nincs hozzá affinitás. Nincs
hozzá semmi. Se pénz, se paripa, se
fegyver. A ló talán nem is kell (később kiderül, talán mégis). Pénz annál több (hogy
jobban lássuk: PÉNZ). Eszközre, emberre (nem feltétlenül ebben a sorrendben).
Helyre, ahol az ember az eszközeivel a
tevékenységét eszközölheti. Továbbképzésre, hogy az emberi erőforrás ténylegesen hatékony lehessen. Tisztességes
bérre, hogy kellően motivált is legyen.
Fenyegetés annak, aki benne van.
Aki teszi a dolgát. Túlterhelten. Aki nem
látszik ki a javítanivalóból. Pedig az egy-

ségjavítás elsősorban nem azt jelenti,
nem azt kellene jelentenie, hogy a semmiből varázsolunk nap mint nap. Egyszer
kiszámoltuk, hogy egy adott emberre jut
1264 üzemelő egység (+ a tartalékok),
amelyeket 5 évente „látnia kell” ahhoz,
hogy a rendszereink biztonságosan és
üzembiztosan működtethetők legyenek.
Számoljunk! Egy ilyen egység átlagos
vizsgálati ideje – ha minden megvan hozzá – durván 1 munkanap. Egy évben van
12*120=1440 olyan munkaóra, amikor
az adott ember effektíve dolgozik (vagyis
nincs szabadságon, oktatáson, más elvezénylésen, nem beteg stb.). (A 120 óra
lehet, hogy sok; amikor ezt megállapították, a havi kötelező óra 192 volt és nem
volt minden szombat szabad.) Az emberünk a napi 8 órájában 5 éven át dolgozva matematikailag 900 egységet képes
elgondozni. Többet matematikailag sem,
ha megfeszül, akkor sem. És ebben az
esetleges módosítások átvezetése sincs
benne, azaz tevőlegesen ez az elméleti
határ sem érhető el!
Milyen következményekkel jár – a jelenben is látható módon – az egységjavítás háttérbe szorítása? Az, hogy háttérmunka, nem lehet vitás. Ugyanakkor egy
háttérmunka akkor jó, ha nem is vesszük
észre a létezését. DE! Ne azért ne vegyük
észre, mert már nincs! Igen, az egységjavító kihalóban lévő fajta. Ahhoz, hogy
működjön, a „halandó” műszerésznél
nagyobb tudással, ügyességgel, felkészültséggel kell rendelkeznie. Az „utcáról
becsábított” és alapfokú ismeretekkel
úgy-ahogy ellátott kezdőből évek múltán
lesz ténylegesen is önállóan működő
VALAKI. Minden sértődés nélkül. Mert a
gyakorlat teszi a mestert.
Igen, az egységjavítás PÉNZbe kerül.
Üzemeltetési költség, amely általában
nem az üzemeltetés helyén merül fel. Rá
lehet könyvelni az üzemelő berendezésekre – mint az alaptevékenység része.
Ezzel azért bánjunk óvatosan! Csodálatosan számítógépesített világunkban elvi
akadálya nincs. Ugyanakkor vegyük észre, a „minden egység felmerülő költsége
az alap berendezés üzemeltetési költségeként jelenjen meg” elváráshoz sok minden kell. Abba nem akarok most belemenni, hogy a terjengő adminisztráció hogy öli
meg az alaptevékenységet; miközben a
nagy szumma végösszeg kevesebb írással
is pont ugyanannyi lesz (vagy valamivel kevesebb). Azért, hogy a PÉNZ mennyisége
csökkenjen, már 1991-ben megszűnt az
egységek kötelező szemléje. Igen, 1991
és 2016 között spóroltunk, nem is keveset. Mintha lyukas zokniban, gatyában járnánk állandóan, mert nem akartuk, hogy
teljen rá … A jövő műszaki biztonságát
feláldoztuk a jelen fiskalitásának oltárán. A
Mammon az áldozatot elfogadta, lenyelte.
Ennyi. Azóta újra éhes.
És most térjünk vissza a jelenben erőteljesen látható, érezhető következmé-

nyekre. A példákat a Dominó-70 berendezések elemeiből hozom – erre látok rá
jobban –, de a többi rendszerben a gondok hasonlóak.
Egy jelfogó helyiségben a tartalék
egységek kupacba rakva, mindegyikben
cédula, hogy mi a baja. Az üzemelő rendszerben is van néhány cédulás egység …
Kérdés: miért nem viszitek az egységjavítóhoz, ha hibás? Válasz: szóltak, hogy ne,
mert nincs hol tárolni (?). A fentiek alapján
a válasz még érthető is lehet, de mivel
fogunk üzemelni?
Első probléma: TK egységek időzítői.
Ezek az időzítők céllezárás/célrögzítés
oldást végeznek bizonyos feltételek bekövetkeztével. Az időzítő biztonsági abban a tekintetben, hogy az alkatrészek
öregedését nem számítva korán nem jár
le. Az alkalmazott jelfogó kialakítása miatt
lejárat után a normál jelfogónál magasabb
az ejtőképességi valószínűsége (itt: alapállás felvétele).
Mi van akkor, ha nem jár le? Abban az
esetben a céloldali menet kizárások a kívántnál hosszabb ideig állnak fenn, a forgalom felé indokolatlan akadályt képez,
elsődleges biztonságtechnikai kockázata
nincs. A rendelkezésre állást csökkenti,
nem üzemszerű kezelés használatát kényszeríti ki, ezáltal másodlagos biztonságtechnikai kockázatot jelent. Elsősorban
azzal, hogy a nem üzemszerű kezelés
kvázi üzemszerűvé válik.
Mi van akkor, ha túl hamar jár le? Abban az esetben a céloldali menetkizárások a kívántnál rövidebb ideig állnak fenn,
a forgalom felé indokolatlan engedményt,
ezáltal elsődleges biztonságtechnikai
kockázatot jelent. (A menettervi függőségek hamar szűnnek meg.) A dolog pikantériája, hogy – miután nem okoz a rendszerben akadályoztatást – a hibára nem
derül fény, illetve nem kerül bejelentésre.
Az öregedés viszont belátható – én sem
leszek fiatalabb, engem is le kell cserélni,
az is PÉNZbe kerül, ha nem is feltétlenül a
foglalkoztatónak. Az alkatrész-öregedés
kiszámítható – voltak előnyei is a tervgazdálkodásnak, csak a fürdővízzel együtt
ment a gyerek is a csatornába.
Második probléma: az MK sávok időzítői. (A sávok a fejtegetés elején említett
1264 egységen felül értendők.) Ezeknek
a meghibásodása – ha túl hosszú ideig
nem szabadul fel egy adott szakasz –
közvetlen akadályozást jelent, váltóknál
szigeteléskikapcsolóval való állítást (ami
önmagában is kockázatot hordoz). A
Dominó-70 nagyállomási berendezés, a
berendezés kezelője nem képes a teret
a felügyelete alatt tartani.
Ha túl hamar jár le, az általában nem
okoz akadályoztatást, ezért megint csak
akkor derül ki, ha vizsgálatra kerül a sáv
(megoldás: lásd az előbb).
Harmadik probléma: az ÜT, SF egységek, a VSK sávok időzítői, illetve az egyedileg – szabadkapcsolásban telepített

– ugyanilyen rendszerű időzítők. Ezek le
nem járása ugyancsak akadályozásként
jelenik meg, a korai lejárat esetenként
biztonságtechnikai kockázatot rejt.
A fenti – időzítőkkel kapcsolatos –
problémák megoldása viszonylag egyszerű eszközökkel, némi műszerészi rátermettséggel, de folyamatos odafigyelést
igényelve oldható meg. Az odafigyeléshez
és a javításhoz szükséges létszám nem
csökkenthető, mert az a biztonság és a
rendelkezésre állás rovására megy!
Szelektív fényáramköri kártyák túlterheléses meghibásodásai (leégés): előrebocsátom, nem mindig a kisember tehet
róla!
A J egységekben (és az EJ sávokban)
alkalmazott fényellenőrző rendszer beállíthatósága nem egy felhasználóbarát
megoldás. A korai gyártású J egységekben a referencia áram beszabályozására
alkalmazott bilincses porcelán ellenállás
hozzáférhetősége – mondjuk úgy: nem
az ergonómia talaján került kifejlődésre.
Aki nem ismeri a rendszert, röviden: van
egy üzemi áram – a fényjelző izzó árama
(mérő izzó: TUNGSRAM) – ami 475 mA.
Van egy referencia izzó, aminek az árama
nem lényeges (230 – 280 mA kártyától
függően), hanem a kimenetre kapcsolt
egyérintős jelfogó csévéjén mérhető feszültséget kell maximumra hangolni. Az
állványon van erre feszültségmérő pont.
Tehát: beteszem az egységjavító által a
műhelyében a fentiek alapján beszabályozott és fémzárral ellátott egységet a helyére, ellenőrzöm az üzemi áramot, konstatálom, hogy a jelfogó húz. Két nap múlva a
kártya leég. Pech. Talán mégsem. A képletes eb ott van elhantolva, hogy az állomási berendezés és az egységjavító (ronda leszek) tákolmánya nem ugyanazokat a
feltételeket biztosítja – és akkor még nem
tettük fel a kérdést: hol van már a TUNGSRAM izzó? Még a beállítási utasítás is úgy
fogalmaz, hogy az egység betétele után
az üzemi (?) áram változtatásával keressünk feszültségmaximumot (ha találunk).
Téves előírás! Az üzemi áram határozza
meg a jelzőfény láthatóságát, a kimeneti
feszültséget a referenciaáram változtatásával kell beállítani – de nem lehet, nem
szabad, menjen oda az egységjavító –, de
akkor veszteségidőt termel. Felbontja az
egységet, miközben a felette levő egységet ki kell venni, majd – vonatközlekedési
szünetben – szabályozhat. Azután újból
fémzárolhat. Egy–két egységre az utazással együtt ráment a napja. [És miért kellett lemondani a TUNGSRAM izzóról? Én
sokáig dolgoztam Nagykanizsán, tudom,
hogy nem azért nincs izzó, mert megszűnt
a gyártás, hanem azért szűnt meg a gyártás, mert a MÁV másfelé kacsintgatott.]
Üdvözöljük, hogy a 2015-ben gyártott
és Siófokon beépített J egységek esetében a referenciaszabályozó potenciométereket az egység állványba helyezett
állapotában is lehet szabályozni.

Néhány tipikus jelfogócséve-leégés:
elsősorban a V egységek VSz jelfogóiról
van tudomásom. Ez egy kéttekercses
csévével ellátott jelfogó. A probléma
tervezési, az üzemeltető készen kapja.
Amennyiben a cséve mindkét tekercse
huzamosan egyszerre kap gerjesztést,
a melegedés a határértéket jócskán
meghaladja (a TM jelfogó egyébként is
kényesebb a melegedésre, mint a jóval
robosztusabb XJ). Itt bizony tervszintű
megoldásokra van (lenne) szükség – pl.
a tervezőink is megtanulhatnának jelfogót
méretezni – melegedésre.
Egységek belső huzalozásának módosítása, újabb kapcsolástechnikai elemek
beépítése:
[Még mielőtt ebbe belekezdenék, kijelentem: nem akarok senkinek a lelkivilágába belegázolni, a becsületét megsérteni, csupán tapasztalatokra hagyatkozom.
A tapasztalatok tényekké tömörülnek, a
tények meg – tudjuk – makacs dolgok.]
A legújabb sláger a V egységek elektronikus állítóáram kapcsoló előtét panel
beépítése. Kellett. Elsősorban nem azért,
amiért – némi szakmai szirén felhangok
közepette – a hivatkozás történt. Azért,
amiért 2003-ban az első ilyen áramkör
beépítésre került: az állítóáram kapcsoló
jelfogó erősáramú érintkezőinek védelmére, az ívképződés megszűntetésére. Akkor az az áramkör – külön tápegységgel,
dugaszolható áramköri elemként (sorozatgyártás esetén) kevesebbe került, mint az
ÁÁ ikerjelfogó. De azt akkor kellett volna
kiadni, nem apránként jelfogócserékre,
az üzemeltető kínlódásával fűszerezve, a
félig szétégett érintők előtt szurkolva: vajon még hányszor áll át ezzel a váltó? S mi
van, ha már nem?
Kellett ugyanakkor azért is, mert – és
legyünk legalább magunkkal őszinték – a
jelfogós váltókapcsolások és a hidraulikus váltóhajtóművek nem barátai egymásnak. A Dominó-70 váltókapcsolás meg
különösen nem az – a hidraulikus állítómű
gyártójától függetlenül (Siófokon kiborult
az a bizonyos bili, magam is ott voltam,
segítettem a borulást), ugyanakkor pl. Kelenföldön a „Felvágásnál állítás” számlált
kezelés napi rutinná vált (közvetett biztonságtechnikai kockázatot hordozva). A
panel beépítésével mindkét problémára
remélhetőleg hosszú távú megoldás valósul meg, de a panelt be kell építeni! KI
építi be? Az egységjavító. Egy nap – ha
minden, de tényleg minden anyag és eszköz rendelkezésre áll – kettőt, ha nagyon
gyakorlott (mondjuk úgy a huszadik után),
talán hármat.
Itt vissza lehet térni az eszközellátásra. Vissza kell, mert nincs eszköz! Nem a
„minden szerszám egyszer kalapácsként
végzi” összefüggésben, hanem úgy, hogy
egy egységjavítónak a személyre kiadott
univerzális kéziműszer, néhány fogó,
csipesz, nagyítós szemüveg, egyebek;
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továbbá telepített műszerek nem elegendőek. Nem, mert nem tud vizsgálni üzemszerű körülmények között. Nem tudja beállítani a szelektív kártyát, ha nem az adott
berendezésen belül mozog. Nem tudja
véglegesre hangolni az időzítőket, ha nem
a berendezésből kapja a tápellátást – és
sorolhatnám.
Vizsgálóállvány kell! Van? Általában
nincs. Nincs, mert a VEZETÉS nem érzi
ennek a szükségességét. Az a VEZETÉS, amelyik abban érdekelt (esetenként
prémiumfeltétel), hogy az üzemeltetésre
minél kevesebb PÉNZ kerüljön kiadásra.
Pénzügyileg: az anyagi ráfordítási modulus a bázist lehetőleg ne haladja meg.
Tisztelt VEZETÉS! Örüljünk annak,
hogy 1991-től sikerült a vasúti biztosítóberendezés üzemeltetési hátterét porig
rombolni. Vegyük tudomásul azt, hogy

ezeknek a berendezéseknek a vegetációs időszakát muszáj tovább tolni – mert
annyi PÉNZ nincs, hogy minden rendszerünk elektronikus videojátékká válhasson
belátható időn belül. Vegyük azt is tudomásul, hogy az a bizonyos mondásban

szereplő ló már csak napi 2 szem zabot
kap (mint tudjuk, napi 1-nél éhen halt).
De a ló 2 szemnél is éhen fog pusztulni,
ezért kímélő módon – de nem tétlenkedve
– életerőssé KELL táplálni. (Ezek szerint
mégis kell az a ló.)

Unsere aktuelle Sicherheitsanlagenproblemen
Der Artikel fokussiert auf zwei Themen: im ersten Teil sind drei schwere
Problemen von Relais-EK detaliert (Bedarf an zweiten Einschaltelement; eine
gutbekannte Probleme von der Relaisschaltung; Abhängigkeiten zwischen EK und
Strassenlichtkontrollsystemen). Im zweiten Teil sind einege aktuelle und schwere
Konsequenzen über Mangel an der Relaiseinheitinstandhalung präsentiert.
Our actual interlocking problematics
The article focuses on two topics: first part deals with three serious problems of relaybased level crossing systems (necessity of second strike-in element; a well-known
problem of relay-circuitry; inter-dependency of level crossing system with road traffic
control system). Second part summarizes actual and serious consequences of noexistence of planned maintenance for relay units.

Egységes forgalomirányítási rendszer lép
működésbe a GYSEV teljes hazai vonalhálózatán
Az új központi forgalomirányító és ellenőrző rendszer mintegy 7,7 milliárd forintos beruházással épült ki. A fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabb lesz a forgalomszervezés,
gazdaságosabb az üzemeltetés, kevesebb a késés. Rendkívüli események bekövetkezésekor gyorsabban lehet visszaállni az üzemszerű működésre.

Balról jobbra: Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Sörös Ferenc, a Prolan
Zrt. elnöke, Kövesdi Szilárd, a GYSEV vezérigazgatója, Fodor
Tamás, Sopron polgármestere, Ungvári Csaba, a GYSEV vezérigazgató-helyettese

A GYSEV Zrt. magyarországi hálózatán korábban öt távvezérlő
központból szabályozták a forgalomirányítást. A projekt során a
szombathelyi vasútállomás területén kialakított Forgalomirányító Központból (KÖFI) irányítják a Szombathely–Zalaszentiván, a
Sopron–Szombathely–Szentgotthárd és a Porpác–Szombathely
között közlekedő vonatokat, ellenőrzik a Kőszeg–Szombathely
közötti közlekedést. A csornai állomásépület emeletén létesült
KÖFI központból a Győr–Sopron és a Hegyeshalom–Csorna–
Porpác viszonylatok távvezérlését végzik. A hálózat felső szintű
üzemirányítását a Sopronban létrejött Forgalomellenőrző Központban (KÖFE) dolgozó szakemberek látják el.
A beruházásnak köszönhetően a GYSEV által üzemeltetett
magyarországi vasúthálózat mind a 44 állomása egységes vasútüzemi felügyeleti rendszerbe integrálódik, ami európai szinten
is kiemelkedő eredménynek számít. A forgalomirányítás megújításával csökken a vasúti közlekedés zavartatásának lehetősége,
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növekedhet a vasútvonalak átbocsátó képessége, ritkulhatnak a
késések.
„Magyarország az elmúlt években komoly sikereket ért el az
uniós közlekedésfejlesztési források hasznosításában. A 2007–
2014-es pénzügyi ciklusban futott Közlekedés Operatív Program
keretében már kifizetett, több mint 2300 milliárd forint az eredetileg jóváhagyott keret 115 százaléka. A jelenlegi költségvetési
időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programjának
minden pályázati felhívása megjelent. A meghozott támogatói
döntések alapján a kötelezettségvállalás szintje 2017 tavaszára
meghaladta a teljes, 1215 milliárd forintos keretösszeg kétharmadát. A GYSEV folyamatosan példásan teljesít az uniós források
lehívásában: KÖZOP forrásból 102,2 milliárd forint támogatással
valósított meg fejlesztéseket, IKOP finanszírozású támogatási
szerződéseinek összértéke 50,8 milliárd forint” – mondta a projektzáró rendezvényen Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára.
„A fejlesztés eredményeként munkatársaink modern körülmények között, számítástechnikai alkalmazások segítségével végezhetik munkájukat, minden információ valós időben rendelkezésükre áll a helyes forgalomszervezési döntésekhez. Így a rendkívüli
események kezelése, az információáramlás, a hibaelhárítás is szervezettebb, gyorsabb lehet, ami a szolgáltatások színvonalában és
a gazdaságos üzemeltetésben is nagy előrelépést jelent” – tette
hozzá Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.
Az új központok létrehozásakor négy helyszínen összesen
26 négyzetméter felületű LED monitorfalat telepítettek, amelyek
a vasúttársaság teljes vonalhálózatának egyidejű megjelenítésére alkalmasak. Az irányítói munkahelyekre összesen 240 monitort és 85 személyi számítógépet helyezett üzembe a kivitelezést
végző Prolan-Savaria Konzorcium.
A projekt keretében korszerűsítették az utastájékoztatást is, a
szigetszerűen működő alkalmazásokat egy hálózati szinten egységes rendszer váltotta fel. A vasútállomásokra kihelyezett 30
monitoron valós idejű információkat láthatnak az utasok. A hangos utastájékoztatásban az ún. „Text to Speech” (TTS) technológia alkalmazása teszi lehetővé tetszőleges szöveg bemondását
gépi hanggal, előre felvett hanganyag nélkül. A beruházás során
az egységes forgalom-ellenőrzés mellett megvalósult a felsővezetéki energia távvezérlés és távfelügyelet központba integrálása
is.
(Forrás: NFM, GYSEV)

Fejezetek Székesfehérvár állomás
biztosítóberendezéseinek történetéből
SZÖVEG: OPPERHEIM GÁBOR
Mire jelen sorok nyomdába, majd az olvasók elé kerülnek, a terveknek megfelelően már megtörtént Székesfehérvár
állomás eddig üzemelő biztosítóberendezésének üzemen kívül helyezése, és az
új Thales Elektra-2 rendszerű biztosítóberendezés üzembe helyezése. Ezzel lezárult a MÁV egyik legismertebb, 75–85
évre visszanyúló biztosítóberendezési
története. Az állomás biztosítóberendezéseinek 1902–1953 közötti történetének
korábbi felvázolását követően ezúttal az
1953–2016 közötti időszak néhány szeletéről emlékeznék meg a teljesség igénye nélkül.

ták, helyettük új épületeket emeltek (az
új I. állítóközpont épületét az 1. kép mutatja). Az 1952-ben kialakított koncepció
szerint az új II. állítóközpontban (8. tétel)
helyezték el az állomás nyomógombos,
vágányfoglaltságos rendelkezőkészülékét
és a kezdőponti váltókörzet nyomógombos, váltófoglaltságos állítókészülékét. Az
elbontásra kerülő II. állítóközpont készülékéből egészítették volna ki az új épületbe (8. tétel) költöztetett I. állítókészüléket,
valamint mágnesállványain az I. és III. állítóközpontok osztoztak volna. Ezeket a
tervezeteket azonban, mint később látni
fogjuk, a II. állítóközpont új biztosítóberendezésének elhúzódó gyártása miatt
módosítani kellett.
tétel üzemkezdet

Átépítések 1953–1955 folyamán,
„Integrával felülvezérelt VES”
Az állomás 2016-ig ismert állapotát
1953-1955-ben nyerte el, területét meghosszabbították, mind kezdőponti, mind
végponti váltókörzetében párhuzamos
meneteket lehetővé tevő vágánykapcsolatokat létesítettek. Az átépítésekhez
kapcsolódóan a meglévő II. és I. állítóközpontok épületeit (4. és 7. tételek az
1. táblázatban és az 1. ábrán) elbontot-

üzemvég

Az 1952-es biztosítóberendezési
koncepció szerint a III. állítóközpont
(6. tétel) körzetében addig üzemelő
vágányútjelzőket megszüntették, kivéve
a Komárom felőli bejárati vágányt, ami az
eddigi vágányútjelző helyett teljes értékű,
kijárati előjelzővel felszerelt bejárati jelzőt
kapott. Az utóbbi intézkedés oka az volt,
hogy így legalább az első bejárati jelzőt
szabadra lehetett állítani egy zöld fénnyel
(a III. állítóközpont körzetében már mindenképpen kitérő irányú vágányutat kellett bejárni). Szintén létesült egy új bejárati jelző Bicske felől, egy közeli, villamos
kulcsszekrényes
iparvágány-kiágazás
fedezése végett. Az átépítés eredményeképpen szaporításra kerültek a teherpáhasználatos megnevezések
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1. táblázat: Székesfehérvár állomás állítóközpontjainak összefoglalása

1. ábra: Székesfehérvár állomás egykor volt állítóközpontjai elhelyezésének szemléltetése

1. kép: Az 1954-ben épített új I. állítóközpont épülete 2015 decemberében. Farkas Balázs felvétele
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lyaudvar egyéni kijárati jelzői (szemben a
teherpálya-udvari menetek eddigi alapvetően csoport szintű biztosításával).
A kezdőponti váltókörzet Integra rendszerű biztosítóberendezésébe kapcsolt
váltók esetében az ikerváltó elrendezésű
kitérőket kapcsolástechnikailag akkor
kívánták ikresíteni, ha az adott kitérőkön
nem kellett nagyobb mértékű tolatási
mozgással számolni.
Önműködő egyenáramú térközbiztosító berendezés csatlakozását Budapest
felől kívánták előkészíttetni, míg a többi
csatlakozó irányból csak tartalékolást
vártak el. A kijárati jelzőkön a térközi előjelzés sárga fényeit Budapest felé sem
kívánták kiépíteni, csupán fényáramköreiket készítették elő. (Mint később még látni
fogjuk, ez sem így valósult meg végül.) A
kétvágányú pályák mellett a helytelen irányú bejárati jelzőit nem állították fel, ám a

„C” megnevezést fenntartották a Dinnyés
felőli, a Cv-t pedig a Szabadbattyán felőli
bejárati jelzők számára.
1953 végére átépült a kezdőponti váltókörzet, ezt a II. állítóközpont (4. tétel)
VES berendezésével követték le.
Az új jelfogófüggéses biztosítóberendezés 1954. július 1-jei üzembe helyezésével számolva 1954. január 15-i határidővel kérték a kiviteli tervek leszállítását,
hogy az új II. rendelkező-állítóközpont (9.
tétel) megépültével 1954. április 1-jén
megindulhassanak a szerelési munkák.
Az I. és III. állítóközpontok kiviteli terveit
1954. február 20-ra várták.
1954 februárjának elejére kiderült,
hogy a fenti ütemterv nem tarható (ekkor elsősorban a Telefongyár MEOmunkájának időigényére hivatkoztak.)
A megváltozott lehetőségekre tekintettel az építési fázisokat a meglévő irodai

2. kép: Az 1953–55 közötti átépítés egyedül a III. állítóközpont épületét (6. tétel)
hagyta meg a régebbiek közül. (Az állítóközpont előtt
a főjelző eredetű jelzőlappal bíró T17 tolatásjelző). Farkas Balázs felvétele
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rendelkezőkészülékkel kellett lekövetni,
és az I. és III. állítóközpontok kiegészítéséhez sem lehetett igénybe venni a
meglévő II. állítóközpont felszabaduló berendezéseit. Utóbbi feladatra Szigetszentmiklós BEV (Budapesti Elővárosi Vasút,
a MÁV-kezelésű BHÉV) állomás gyártás
alatt lévő kétközpontos VES biztosítóberendezésének alkatrészeiből kívánták
kiegészíteni. (Utóbbi állomás biztosítóberendezését a „taksonyi csatlakozás” és a
vágányhálózat módosulása miatt amúgy
is módosítani kellett. Az állomás elkészült
berendezése végül 1957 júniusában ment
üzembe.) A meglévő rendelkezőkészülék
és az I. és III. állítóközpontok kiviteli terveit a változások miatt 1954. március 10-re
várták. Az I. és III. állítóközpontok átszerelését ekkor az 1954. május 1–15. közötti
időszakban határozták meg. A régi, irodai rendelkezőkészülék kikapcsolására
1955. július 4-én, míg az új II. állítóközpont üzembe helyezésére 5-én került sor.
A fentiek, illetve az első részben már
tárgyalt átépítések során elvileg annak a
helyzetnek kellett volna kialakulnia, hogy
a 2015-ben elbontott III. állítókészülék
maradt volna fönn az 1931-es üzembe
helyezésű első VES-ből, míg a 2016-ban
elbontott I. állítókészülék az 1954-ben
kiegészített 1941-es üzembe helyezésű
VES-ből származott volna. Ennek részben ellentmond, hogy az I. állítókészülék bontásakor kerültek elő az 1931-es
készülékre utaló gyári táblák (míg a III.
állítókészüléken ilyeneket nem találtak).
Jelen sorok írója még csak feltételezésekbe sem kíván bocsátkozni arról, hogy az
1941-es átépítéskor, a II. világháború utáni átépítéskor vagy máskor cserélődtek-e
meg az állítókészülékek.
Az átépítéshez köthető az állomás egyik
jellegzetessége, a kezdőponti és végponti
bejárati jelzők egymásnak megfeleltethető elnevezése (a kezdő- és végponti oldalon a felvételi épület irányából rendre
A-Av, B-Bv, C-Cv, D-Dv). Az elnevezés
megjelenésének ideje és pontos oka sem
ismert. Elképzelhető, hogy a kijárati jelzők
szaporítása miatt így szabadítottak volna
föl négy lehetséges jelzőmegnevezést.
Ennek a lehetőségnek mindenesetre ellentmond, hogy a korszerűsített biztosítóberendezés esetében már a mai napig
alkalmazott „Kn-Vn” rendszerre tértek át
(ellentétben sok akkor és később újonnan
épített biztosítóberendezés állomásával).
Mindenesetre az ábécé egyjegyű, ékezet
nélküli betűi már az 1948-as helyreállításkor is mind elfoglalásra kerültek.
Székesfehérvárhoz hasonlóan Budapest-Ferencváros
kapcsológombos
rendelkezőkészülékét is ekkor cserélték
nyomógombos rendszerűre (valamint
a motoros alakjelzőit fényjelzőkre). A
későbbi évtizedekben az automata térközbiztosítás csatlakoztatáshoz kapcso-

is kapott (4. kép), „Integra kapcsolású” villamosan állított vezérváltókkal. (Napjaink
átépítése is meghagyta ezt az állapotot,
legalábbis a végponti csoport vágányutak
hiánya tekintetében.)

Önműködő
térközbiztosító berendezések

3. kép: A II. állítóközpont nyomógombos rendelkezőkészüléke már az átépítés idején.
Farkas Balázs felvétele

lódóan hasonló átalakítást terveztek Kőbánya-felsőn, Komáromban is (részben
a beállíthatóvá váló „helytelen menetek”
okán). Az új II. állítóközpont felépítéséhez (különálló rendelkező- és váltóállító
készülék, „szabadkapcsolású Integra
biztosítóberendezés nagyállomási kiépítésben”) hasonlóan kívánták biztosítani
Debrecen állomás végponti váltókörzetét,
Nyíregyháza teljes állomását. Később,
1968-ban a Borsodi Ércmű pályaudvarán
építettek egy nagyállomási Integra berendezést, egy rendelkező-állítóközponttal
és három állítóközponttal.
A Bicske felőli iparvágányfedező bejárati jelző 1959–1960 folyamán, a bicskei
vonalcsatlakozás nyomvonalának áthelyezéséhez kapcsolódóan megszüntetésre

került, mivel az iparvágány-kiágazás a felhagyott nyomvonalon feküdt.
Az jelenleg nem ismert, hogy az állomás fényjelzőit mikor építették át irányjelzési rendszerűekről sebességjelzési
rendszerűekre. A két végponti állítóközpont jelzőáramköri rajzait a Budapesti
Távközlő és Biztosítóberendezési Építési
Főnökség 1966. májusi „kivitelezett állapot” bélyegzésekkel látta el.
A végponti váltókörzetben BudapestFerencváros–Keleti Rendezőpályaudvar
rekonstrukciójának idejére 1987-ben
gurító-pályaudvart létesítettek. Az ehhez
kapcsolódó vágányhálózati átépítések miatt az I. állítóközpontban megszüntették a
csoport-1 és csoport-2 vágányutakat. Az
I. állítóközpont egy gurítói állítókészüléket

4. kép: Az I. állítóközpont gurítói állítókészüléke. Farkas Balázs felvétele

Mint azt már az átépítéshez kapcsolódóan említettem, az eredeti tervek szerint
Dinnyés irányába létesült volna leghamarabb automata térközbiztosítás, ehelyett
azonban az 1950-es évek második felében Szabadbattyán irányába került kiépítésre (egyben ezt tekintették az 1956-tal
lezárult, biztosítóberendezés-korszerűsítési munkaprogram lezárásának). Ehhez
kapcsolódóan Székesfehérvár-Repülőtér
iparkiágazás is új, jelfogófüggéses elágazási biztosítóberendezést kapott az
addig üzemelő SH térközőri berendezése
helyett. (A II. világháború után a megállórakodóhely közelében megépült szovjet
katonai iparvágány kiágazása is a berendezés hatókörzetébe került.) Az új berendezés felett Székesfehérvár állomás
rendelkezett, kezelése azonban a kiágazási szolgálati hely fali kezelőkészülékéről
történt.
1994-ben Székesfehérvár-Repülőtér
kiágazás biztosítóberendezésének kezelőkészülékét Székesfehérvár állomás
rendelkezőkészüléke mellé helyezték
(5. kép), a szolgálati hely megszüntethetővé vált, illetve a kiszolgálást is függetleníthették a szolgálatmegszakításoktól.
A Dinnyés, Sárszentmihály és Szabadbattyán irányú 75 Hz-es automata térközbiztosító-berendezések csatlakoztatása
az 1968–1971 közti időszakra tehető.

5. kép: Székesfehérvár-Repülőtér
iparvágány-kiágazás kezelőkészüléke a
II. állítóközpontban. Farkas Balázs felvétele
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Az első állomásköz esetében SH rendszerű, míg a harmadik esetében a már
említett egyenáramú automata térközbiztosító berendezést váltotta, Sárszentmihály felől addig biztosítatlan állomásköz
került biztosításra. 2013 folyamán, a Kelenföld és Székesfehérvár közötti vasútvonal rekonstrukciójához kapcsolódóan
Ódinnyés forgalmi kitérő irányából a megépített SIMIS-IS elektronikus biztosítóberendezés keretei között megvalósított
centralizált térközbiztosítás került illesztésre.

SH rendszerű ellenmenetés utoléréskizáró berendezések
A MÁV 1953. évi biztosítóberendezési
programjába felvették a Pusztaszabolcs–
Börgönd–Székesfehérvár vonalszakasz
SH rendszerű térközbiztosítását. Ez minden valószínűség szerint meg is épült, mivel Zichyújfalu és Seregélyes állomások
egyközpontos reteszes biztosítóberendezéseinek 1959. évi kikapcsolásakor
említést tesznek az állomáson üzemelő
félig önműködő térközkezdőjelzőkről is.
Az állomások új, SH rendszerű biztosítóberendezéseinek 1960. évi előtervei
is tartalmazzák még az SH rendszerű
térközcsatlakozás blokkelemeit. 1972ben, az ellenmenet és utoléréskizárás
Pusztaszabolcs és Moha között tervezett
létesítésekor csak Börgönd és Székesfehérvár között írnak üzemelő térközbiztosításról, Pusztaszabolcs és Börgönd között létesítendőnek írják, és a szükséges
blokkelemek számára is helyet kerestek
az állomások rendelkezőkészülékein.
(Moha és Székesfehérvár között mindenképpen újdonságnak számított a vonali
biztosítóberendezés létesítése.) A Moha–
Székesfehérvár állomásközben 1974-76
között épült ki az ellenmenetkizárásos
SH térközbiztosítás, míg Börgönd és
Székesfehérvár között 1980-ban kapott
ellenmenetkizárást a már meglévő rendszer (ekkor a két állomásköz két külön villamos felsőrészét egy közös, nyolcrészű
villamos felsőrészben egyesítették).
A Moha–Székesfehérvár állomásközben a Könnyű Szerszám Gépgyár
(KSzG) meglévő iparvágány-kiágazási
biztosítóberendezését, valamint az 1.
térközőrhelyen (Szárazrét mh.) a térközbiztosítással egy időben létesített
AS46 útátjáróbiztosító berendezést is
összefüggésbe kellett hozni a létesülő
ellenmenetkizárással. Az itt alkalmazott
megoldások természetesen nem nevezhetőek egyedinek, azonban a ma is ismert
funkciók SH rendszertechnikán alapuló
megvalósítása miatt érdemesnek tartom
a róluk történő rövid megemlékezést.
A KSzG iparvágányának kiágazását
kezdetben (vélhetően az 1950-es évektől) egy főkulcsos, reteszes, fedezőjelzős
kiágazási berendezés biztosította. A
Székesfehérvár által őrzött főkulcs bakzárba helyezése (és természetesen a
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fedezőjelzők továbbhaladást tiltó állásba állítása) után szabadult fel a kiágazás
felől védő siklasztósaru kulcsa, majd
ennek levételével a kiágazási váltó reteszét feloldó kulcs. A későbbiek folyamán
a siklasztósarut váltózáras védőváltóra
cserélték, ennek volt köszönhető, hogy a
kiágazási váltó reteszes, míg védőváltója
kulcsos volt.
Az ellenmenetkizárós térközbiztosító-berendezés létesítésekor az 1972-es
előterv szerint a kiágazáson teljes jogú
térközőrhelyet kívántak létesíteni, helyette azonban csak iparvágány-kiágazás
maradt. A kiszolgálómenet bezárkózása,
illetve a közeli AS37 útátjáró zavartalan
üzeme érdekében az iparvágány-kiágazás
főkulcsát hozzájárulási blokkfüggéssel
hozták kapcsolatba a térközbiztosítással.
Székesfehérvár állomás II. állítóközpontjának hozzájárulási blokkeleme lezárt
állapotban kizárta a kiszolgálómenetet
esetlegesen veszélyeztető vonatmenetek
közlekedését. (A menetiránynak Székesfehérvár birtokában kellett lennie, és nem
zárhatta le a vonalblokkját.)
A kiszolgálómenet közlekedését képviselő főkulcsot Székesfehérvár állomáson az I. állítóközpont falán elhelyezett
kulcsszekrényben, vagy a KSZG kiágazás
berendezésének „főkulcs 2” kulcszárban
kellett elzárni Székesfehérvár hozzájárulásának oldott állapota (vonatmenetek
közlekedése) esetén. A kulcsszekrényben reteszmágnes, a kiágazási berendezésben a kulcszárral függésben álló
hozzájárulási blokkmező biztosította a
rögzítést. A kiágazási berendezés már
meglévő főkulcszára a berendezés átalakítása (a hozzájárulási blokkelem és
kulcszárának beépítése) után „főkulcs 1”
megnevezést kapta, a kiágazás feloldását

tette lehetővé a kiszolgálómenet részére
(„a főkulcs nincs elzárva”). A kulcszárak
és elzárások kapcsolatait a 2. ábra szemlélteti.
Székesfehérvár állomás II. állítóközpontjának hozzájárulási blokkeleme
oldást a kiszolgálómenet bezárkózása
esetén a kiágazás hozzájárulási blokkjának elzárásakor kapott. Visszatérő menet esetén csengőbillentyűs önfeloldást
kapott, ha a főkulcs elfordításra került
az I. állítóközpont kulcsszekrényében. A
kulcsszekrény akkor volt feloldva, ha ki
volt adva a hozzájárulás. A kiágazás hozzájárulási blokkja alapállapotban oldott
helyzetű volt, a menet bezárkózásakor
zárták el, és a visszatérés kezdetén kapott feloldást.
Annak érdekében, hogy a kiszolgálómenet ne zárja le indokolatlanul az AS37
útátjárót (a kiágazás a kezdőponti behatási elem és az útátjáró között helyezkedett
el), a kiadott hozzájárulás a kezdőponti
behatást átkapcsolta az AS46 sorompó
kiágazás után telepített kezdőponti behatási elemére. (A kiágazás, a térközőrhely
és az útátjárók vázlatos elhelyezkedését
a 3. ábra mutatja.)
Az AS46 útátjárót körülvették az 1.
térközőrhely térközjelzői, egyben az „A3”
13 kHz-es oldó sínáramköre látta el a
térközbiztosító-berendezés feloldását is.
Tekintettel a térközjelzők nem permisszív
voltára, egy „Megállj!” állású térközjelzőnél feltartóztatott vonat indokolatlanul zárta volna le az útátjárót. Ennek elkerülésére a térközjelzők és az útátjáró vezérlése
között kapcsolatot létesítettek (azonban
az útátjáró berendezés fedezőképességét
nem ellenőrizték a térközjelzőkkel). Három
üzemmódot képeztek le. Szabadon álló
térközjelző esetén a behatási elemek a

2. ábra: A főkulcs vándorlása és elzárása
a KSZG iparvágány-kiágazás kiszolgálása során

3. ábra: A KSzG kiágazás és az 1. térközőrhely, valamint az AS37 és AS46 útátjárók
vázlatos elhelyezkedése

megszokott módon vezérelték az útátjárót.
„Megállj!” állású térközjelző esetén a vonat
beszámolása megtörtént, de a behatási
elemek nem indították el a sorompó lecsukását. Ekkor a térközjelző szabad állásba
állítását egy reteszmágnessel megakadályozták az útátjáró 40 s-os időzítésének
leteltéig. Az útátjáró időzítését oldott vonalblokk esetén a térközőr indíthatta el nyomógombbal, elzárt vonalblokk esetében a
vonalblokk feloldódása (a térközszakasz
felszabadulása) indíthatta el önműködően.
Az AS37 útátjáró végponti indítását is
az AS46 oldópontja végezte, ami így már
a térközjelző mögé került, a feltartóztatott
vonatok nem zárhatták le indokolatlanul.
A KSzG kiágazás szolgálati helyen
1984-ig láttak el szolgálatot, ekkor az
elnéptelenítéséhez kapcsolódóan gondoskodni kellett a kiágazási váltó végállásának ellenőrzéséről. Ezt egy szovjet
rendszerű („grafitbetétes”) villamos ellenőrzőretesszel oldották meg. A retesz
végállás-ellenőrzését egyrészt Székesfehérvár Moha irányú kijárati jelzőjének szabadra vezérlésekor ellenőrizték, másrészt
az 1. térközőrhelyre is visszajelentették.
Ehhez kapcsolódóan a váltóra egy, az elálló csúcssínt záró váltózárat szereltek fel,
a reteszemeltyűt emeltyűpótló zárszerkezetre cserélték.
1991. augusztus 13-14. között megszüntették az 1. térközőrhelyet, elbontották a KSzG kiágazás és az 1. térközőrhely
elő- és főjelzőit. A KSzG kiágazás ellenőrzőreteszének visszajelentését az 1. térközőrhelyről Moha állomásra helyezték át,
itt a vonalblokkal is függőségbe hozták.

Állomásrekonstrukció
2015–2016-ban, Elektra-2
Székesfehérvár állomás rekonstrukciójához kapcsolódóan 2015–2016 során
átépítették az állomás vágányhálózatát
(a meglévő biztosítóberendezésekkel
végzett fáziskövetések mellett), és új,
Thales Elektra-2 rendszerű elektronikus
biztosítóberendezést helyeztek üzembe.
2015 tavaszán a személypályaudvar átépítéséhez kapcsolódóan megszüntették
és elbontották a III. állítóközpontot (a biztosítóberendezés hivatalosan legrégebbi,
1931 óta üzemelő állítókészülékét), míg
a teherpályaudvaron létesített ideiglenes
személyvonati vágányok kiszolgálását az
átalakított II. és I. állítóközpontokkal látták
el (6. kép), az átépítésekhez kapcsolódóan új vágányutak beépítésére is sor került.
2016 májusára üzembe helyezhetővé vált
az állomás új elektronikus biztosítóberendezése, így 2016. május 9-én kikapcsolhatták a II. állítóközpont 1955-ös és az I.
állítóközpont 1940–1954-es berendezéseit. A II. állítóközpont épületét időközben
elbontották, az I. állítóközpont épülete
(biztosítóberendezése nélkül) még áll. A
II. állítóközpont két kezelőpultját és vágánytábláját a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum raktárába szállították.

6. kép: Az I. állítókészülék a végponti váltókörzet átépítése után. Farkas Balázs felvétele

Az új biztosítóberendezés hatókörzete jelentősen kibővült, immár
Székesfehérvár-Repülőtér és a KSzG
kiágazások is Székesfehérvár állomás
részeiként üzemelnek, fedezésükre az állomás első bejárati jelzői, illetve többedik
kijárati jelzői szolgálnak.
Börgönd és Moha állomások irányába
az Elektra rendszerű biztosítóberendezésekben megszokott ZG62 rendszerű
ellenmenet- és utoléréskizáró berendezéssekkel váltották fel az eddig üzemelő
SH rendszerű ellenmenetkizáró berendezéseket.
Időközben a MÁV II. világháborút túlélt
VES berendezéseinek többsége helyett
is már korszerűbb biztosítóberendezések
üzemelnek. Balatonszemesen 1963-ban
Integra rendszerű szabadkapcsolású
jelfogófüggéses, Debrecenben 1979ben D70, Budapest-Ferencvárosban
1994-ben szintén D70 biztosítóberendezés, míg Komáromban 2007-ben Elektra-1 berendezés épült helyettük. Kőbánya-felső pályaudvar berendezésének
cseréje az állomás korszerűsítését várja,
míg a Gyermekvasút Csillebérc állomásán
az elmúlt években korszerűsítették az ország előreláthatóan utolsóként üzemben
maradó VES-rendszerű biztosítóberendezését. (Komárom állomás rendelkező-állítóközponti készüléke a Magyar Vasúttörténeti Parkban megőrzésre került.)

Irodalom
1. MNL Országos Levéltár, Óbuda:
2. XIX-H-1-aa-2 KPM Vasúti főosztály,
MÁV Vezérigazgatóság rendezett ügyiratai (1950-56)

3. 728.8/45/9B: 1952 (728. doboz):
Integra tervügyek (Székesfehérvár,
Budaörs)
4. 2/35/9B/1953 (710. doboz): Székesfehérvár
biztosítóberendezési
tervdokumentáció megrendelése
5. 728/19/9B/1954 (737. doboz): Székesfehérvár állomás biztosítóberendezésének átépítése, tervmódosítások
6. 728.8/6/9B/1954 (740. doboz):
Székesfehérvár menetfelengedések
(1953 végi fázisok)
7. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MTÜ
Archívum
8. 8/1955/7251/72 Székesfehérvár I.
és III. állítóközponti berendezéseinek
függetlenítése a rendelkezőkészülék
menetpróbáinak idejére
9. 8/1959/16520 Seregélyes állomás
kezdőpont felőli oldalának kikapcsolása
10. 8/1959/31517 Zichyújfalu állomás
kezdőpont felőli oldalán az egyközpontos biztosítóberendezés kikapcsolása
11. 8/1972/4807 Pusztaszabolcs–Moha
ellenmenet-biztosítás tervezete
12. 8/1975/2731 Székesfehérvár–Moha
között KSzG kiágazás kezelési szabályzata
13. 8/1975/2446
Székesfehérvár–
Moha között 1. sz. térköz és AS 46
kezelési szabályzata
14. 8/1980/13643
Székesfehérvár–
Börgönd ellenmenetkizárás üzembe
helyezése
15. 2/109294/1982 Szárazrét iparvágány-kiágazás A/1 váltójának villamos retesszel történő fölszerelése
16. 8/1991/15869
Székesfehérvár–
Moha 2. térközőrhely megszüntetése

Geschichte der alten Eisenbahnsicherungsanlage von Bhf. Székesfehérvár
Im Frühling 2016 wurde das Berühmteste Stellwerk von Ungarn im Bahnhof Székesfehérvár
ausgeschaltet. In dem ersten Teil dieses als Erinnerung geschriebenen Artikels wurden die
früheren Zeiten vorgestellt. In diesem zweiten Teil wird einen Überblick ab 1953 gegeben.
History of old railway interlocking systems of Székesfehérvár station
One of the famous Hungarian interlocking systems was disconnected at Székesfehérvár railway
station in the spring of 2016. In first part of this memorial article the early years have been
written. In this second part the operation between 1953 and 2016 is detailed.
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TÖRTÉNETEK, ANEKDOTÁK

Csak ülök és mesélek...

Fülöp László,
nyugalmazott TB főosztályvezető
Ezeket a sorokat, nagyon kevés kivétellel,
emlékezetből és kronológiai sorrendben
írom. Egy-egy szakaszban keverednek a
magánélet, a szervezettörténet, a műszaki tapasztalatok, intézkedéseim, kollegiális kapcsolatok, vezetői meglátások. Nagy
a valószínűsége annak, hogy néhány fontos feladat, tapasztalás, kolléga nem kerül
említésre. Ezekért máris elnézést kérek.
Sajnos, ilyen az emlékezet.
Bajusz Rezső MÁV vezérigazgató igen
magas termetű, szikár ember volt. Konfekciós ruha valószínűleg sohasem illett
rá. Ahogy protokolláris eseményeken
szétnézett rajtunk, felső vezetőkön, öszsze-vissza- és rosszul-öltözöttséget láthatott. Emiatt kék egyenruhába öltöztetett
minket, amit ünnepi és protokolláris eseményeken kellett viselnünk. Kétgombos
zakó nyáron, világoskék, nyitott gallérú,
hosszú ujjú, dzsekiszabású kiving, sötétkék nadrág tábornoki, széles vörös
csíkkal, fekete cipő. Beosztástól függő, a
katonainak megfelelő rangjelzésekkel. Az
enyém vezérőrnagyinak felelt meg.
Távközlős kollégáim dohogni kezdtek,
mert a TBKF-től fontos ügyekben sok
esetben csak lezser, lényegkerülő, szakirodalmat ismétlő irományokat kaptak,
vezetőmérnöki ellenjegyzéssel. Kétségtelen, hogy a főnök és a vezetőmérnök is
biztosítóberendezési szakemberek voltak, távközlés területén kevés jártassággal. A szervezetfejlesztés nem tartozott a
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közvetlen hatáskörömbe, mégis sikerült
1985-ben elérnem távközlő vezetőmérnöki munkakör létesítését, melyet Balázs
Mihály töltött be elsőként.
1985 karácsonyán, amikor a vezérigazgatóságon teljes munkaszünet
volt, bennünket, vezetőket berendeltek, mert a dr. Kis Balázs Péter vezette
Pénzügyi főosztály – pongyolaságból,
hozzánemértésből, esetleg szándékosságból – hatalmas bérmegtakarítást mutatott ki. Azonnal szét kellett osztanunk
és kiutalnunk a területünkre jutó részt.
Az összesített évi elszámoláskor viszont
jelentős MÁV bértúllépés mutatkozott. Ez
az ügy végül vezérigazgató-váltáshoz vezetett. Búcsúzóul fellátogatott irodámba
Rezső bácsi, ahol korábban nem járt, pedig vártuk. Még teáscsészéket is vettünk,
amikor megtudtuk, hogy sosem kávézik.
Meglátta a Lepsény állomásról megmentett, a Közlekedési Múzeum helyhiánya
miatt (!) nálam tárolt hatalmas, álló, forgalmi irodai ingaórát, amelyik kardános
áttétellel, mechanikusan hajtotta a peronórát. Elérzékenyült, mert mint elmondta,
inaskodott azokban az években és abban
a gyárban, amikor és ahol az óra készült.
Lehet, hogy a saját keze munkája is benne van. Azóta az óra a múzeumba került
és ott kiállították.
Az új vezérigazgató 1986 júliusától dr.
Várszegi Gyula lett. A mi felügyeletünket
továbbiakban Mészáros András üzemeltetési vezérigazgató- helyettes minőségben látta el.
Mészáros András egy alkalommal engem
delegált egy országos előkészítő bizottságba. A legkülönbözőbb államigazgatási
szervekből jelentünk meg az első alkalommal. A téma a robotizáció fontossága,
elterjesztése volt. Már mintegy két órája
vergődtünk azon, milyen területeken, mit
is kellene tenni, amikor az egyik jelenlevő
azzal állt elő, hogy ezeket a kérdéseket
hagyjuk későbbre, és elsőként a PR-stratégiát vázoljuk fel, a formák kiválasztásával – TV, rádió, írott sajtó, fórumok stb. –,
tegyünk javaslatot a szereplőkre, és foglalkozzunk az időbeli ütemezéssel. Nahát,
ez már az új idők szava volt. Máskor azt
a feladatot kaptam, hogy keressem meg
a Központi Fizikai Kutató Intézetet (KFKI),
és tárjuk fel, milyen együttműködés lehetséges a vasút egésze és az intézet között.
Szakmai értelemben véve körbetapogattuk egymást, de csak kevés érdemi kapcsolat jött létre. Egy processzoros, sok
mérőbemenetes rendszerüket Angyal-

föld állomásra telepítettük, sínáramköri
méréshez kapcsolódó adatgyűjtésre, tapasztalatszerzés céljából. Azt szerettem
volna megoldatni, hogy az állomás valamennyi sínáramkörének táp- és vevőoldalán, azok biztonságának veszélyeztetése
nélkül, folyamatosan pásztázva mérjük a
feszültség- és áramviszonyokat, azokból
számoljunk ágyazati ellenállást, gyűjtsük
adatbázisba annak ingadozását. A talajellenállást, viszonyítási alapként, két szonda között ugyancsak mérjük. Mennyiségi
paraméterek alapján értékeljük a kapott
eredményhalmaz szórását. Állapítsuk
meg, hogy tartalmilag készíthető-e olyan
algoritmus, amely az ágyazati ellenállás
időjárásfüggő, kedvezőtlen változását a
vevő érzékenységének növelésével ellensúlyozza. Ha igen, akkor egy újabb fejlesztés indításával vizsgáljuk meg, hogy a
szabályozott vevő vasútbiztosan kialakítható-e. Kollégáim kidolgozták a vizsgálati
konfigurációt. Legyártották a speciális,
lineáris átvitelű mérőtrafókat, hardveresen készre szerelték a rendszert. A mai
tudásom alapján a mai eszközökön nem
túlságosan bonyolult szoftvert a készülékhez adott rövid ismeretek alapján gépi
nyelven nem tudták megírni: a KFKI kapacitáshiányra hivatkozva nem vállalta a
szoftverírást, külső vállalkozót pedig nem
tudtak szerezni.
Réfiné Krisztina mérnök kolléganőm
feladata volt a BKV autóbuszokon használt, üzemanyag-megtakarítást segítő és
regisztráló berendezésekhez hasonló,
komputer elvű, mozdonyfedélzeti eszköz,
a CATO kidolgozásának menedzselése.
Sokat dolgozott és sokakat dolgoztatott
ez ügyben, de csak részeredmények
születtek. Jó célú, akkor azonban még
korai volt ez a vezérigazgató-helyettestől
kapott feladat. Egy ilyen rendszernél gondoskodni kell az ideiglenes állapotok, az
aktuális menetrendi célok, a vonat-öszszeállítási adatok módszeres beviteléről,
frissítéséről. Fel kell ismerni a vontatójármű átmeneti műszaki korlátait a vonóerő
képesség aktualizálásához. Meg kell állapítani a megtett utat, a fékezhetőséget.
Ezek és a hasonló paraméterek ismeretében lehet kikalkulálni a legkedvezőbb
energiafelhasználást.
A fuvarlevelek továbbításához vezérigazgatói értekezleten is elfogadott javaslatunk alapján csőpostát létesítettünk
Ferencváros Rendezőpályaudvaron. A
háromszög nyomvonalúnak tervezett csőposta nagy átmérőjű, műanyag vezetékcsövét a 40 cm hosszú futárok/patronok
miatt mind vízszintesen, mind függőlegesen csak nagysugarú ívekben hajlíthattuk. A dilatáció minimalizálása érdekében
a földbe, fagyhatár alá kellett telepítenünk
a csövet. A megépült rendszer légveszte-

sége az előírtnál kisebb lett ugyan, de a
nagy légnyomásra csak impulzusszerűen,
egy-egy küldemény továbbításakor volt
szükség. A kelet-nyugati ág megvalósult,
de az építésekor még nem tapasztalt,
rendkívül sok talajvíz ellen, amit a rendszer nem tudott ellensúlyozni, kifújni,
csak sok utómunkával lehetett volna védekezni. A Budapesti Igazgatóság üzemen kívül helyezte a rendszert. A jelfogós
technikához szokott szakmai kollégáim
sem lelkesedtek a ma már igen szerény
képességűnek számító, a rendszert működtető Programozott Logikai Vezérlő
iránt. Ezért a sikertelenségért később
írásbeli figyelmeztetést kaptam.
A TBKF Kovács Tibor vezetésével, a
kereskedelmi főosztályos Matyák Gyula
közreműködésével, megkezdte a MÁV
számítógépes helyjegyrendszer kifejlesztését és hálózati elterjesztését.
Indult egy felsővezető-, menedzserképző tanfolyam, amelyre nem szolgálati
úton kellett jelentkezni a fiatalabb korosztályba tartozóknak. Én ezt igen jó kezdeményezésnek tartottam, mert láttam,
hogy a szűk szakmai területekről kinevezett felsőbb vezetők jellemzően rettentően kevés összvasúti ismerettel érkeznek. Magam és még néhányan ezekhez
az ismeretekhez politikai, szakszervezeti
tisztségeink során jutottunk. A felvételt
nyerteknek a képzés után egy-egy hét
gyakorlati időt kellett minden főosztályvezető mellett eltölteniük. A szakterületünkről érkezőktől megkérdeztem, milyen beosztásokat tudnának elfogadni. Valójában
nem válaszoltak, tehát nem hozzánk tartozónak képzelték el a jövőjüket, s nekik
volt igazuk. Ha nálunk marad, szinte kizárt, hogy például Kukely Márton később
vezérigazgató legyen. A fiúk fokozatosan
elpárologtak a MÁV-tól. Szakterületünkön
közülük egyedül Géber István maradt, aki
Pécsett az V. Osztály vezetője lett. Kívülről segítette távközlőseinket Kalóz Gábor.
Komolyan foglalkoztatott bennünket
az USA-ban és a nyugat-európai országokban megjelenő elektronikus biztosítóberendezések ügyének alakulása. Azt
tudtuk, hogy a svájci vasút és az Integra
hatalmas pénzt költött – kevés sikerrel –
egy Ericsson rendszerű központi nagyszámítógépre alapozott rendszerre. Más
úton járt az ÖBB, tenderbe hívott három
helyi céget ilyen berendezések szállítására. Tisztában voltak azzal, hogy a berendezések kifejlesztése igen nagy költséggel
jár, tehát csupán egy berendezés rettentő
sokba kerülne, ezért nem lenne vállalkozó, így komplett vonalszakaszokra kínáltak koncessziós szállítási lehetőségeket.
Így eljárva a szállító fejlesztési költségei
szétporlasztódnak, a berendezések vasúti allokációja homogenitást biztosít, ami

üzemeltetési és karbantartási szempontból előnyös. A megoldandó feladaton az
is könnyített, hogy a szerény szolgáltatású, náluk még igen nagy számban meglévő, SH berendezések kiváltása volt a cél.
Koncessziót nyert az ALCATEL Austria és
a Siemens Austria. Kollégáimmal megtekintettük mind a kettőt, egymást követő
napokon, ezzel tudatva velük, hogy nincs
elköteleződésünk, illetve pillanatnyilag
nem is akarjuk, hogy legyen. Láttuk, hogy
az első berendezések már üzemszerűen
működnek, ám a D70-nél szerényebb képességűek, miközben az áruk viszonylag
magas. A helyzetet nem tartottam annyira érettnek, hogy a hazai megoldásokra
stratégiát dolgozzunk ki, de erősen gondolkodtam, mit kéne tenni.
Beszerezhető-e elektronikus állomási
biztosítóberendezés? Igen.
Engedélyezik-e folyamatosan a konvertibilis valutát a beszerzésükhöz? Nem.
Néhány kísérleti létesítményhez engedélyeznek konvertibilis valutát? Talán.
Engedélyezik-e a licencvásárláshoz
szükséges valutát? Talán.
Van-e gyártásra alkalmas hazai vállalat? Igen.
Az eladási árakban már lecsitultak a
fejlesztési költségek? Még nem.
Van-e felkészült személyzetünk az üzemeltetésre? Még nincs.
Beszállítói versenytársakat akarunk,
vagyis legalább ketten legyenek? Két
rendszer kell.
El tudjuk-e érni, hogy egybefüggő vonalszakaszokra települjenek? Nem valószínű.
Olcsóbbak lesznek-e, mint a jelfogósak? Ki tudja… (lásd az XJ/TM jelfogók
áralakulását).
Kell-e hazai tapasztalatokat szerezni,
alkalmazásukkal kapcsolatos illesztéseket kidolgozni? Igen.
Következtetések:
1. Nem késtünk el. Legyenek kiforrottabb és olcsóbb berendezések, ne
divatot kövessünk.
2. Úgy gondoltam, hogy – az eladókban
is életben tartva a versenyszellemet –
legalább két kísérleti létesítményt kellene kiharcolni, lehetőleg budapesti
telepítéssel. Ez számunkra, a szóba
jöhető gyártókra, a tervezőkre és a
BME-re nézve is kedvező helyszín.
Az elsődleges – vonatjelzős – változatot
az Úttörővasútra képzeltem el, hiszen ott
eleve egyszerű jelzések vannak. Ha csak
nagy költséggel és időveszteséggel lehetne megoldani a hazai jelzési képeket, akkor attól eltekinthetnénk, hiszen egyszerű
szabályozással, a kis létszámú, de stabil
utazószemélyzettel ez kezelhető lenne.

Kevés a hardverigény, tehát olcsó. Az éjszakai órákban a szolgálat szünetel, így
lehetőség adódik a berendezés alapos
megismerésére, nyúzására, vonali makett
kapcsolások segítségével az illesztési feladatok felmérésére, a fejlesztések kipróbálására.
A másik helyszín egy tolató-vágányutas
berendezés részére Ferencváros gubacsi
feje lehetett volna, ott érdemben csak tolatás folyik, jelenleg is sok-sok kézi váltóállítással. A Nyugati fogadó tekintetében
alaphelyzetben csak vörös jelzést mutató
vonat céljelző kéne, amit csak a „Szabad
a tolatás” jelzés válthat a vonatoktól fedező jelzőkön. Itt is sok szolgáltatási és üzemi tapasztalatot lehetett volna szerezni.
Pap János egykori szakosztályi munkatársunk lobbizása nyomán 1988. szeptember 1-jétől a Főosztály és valamennyi
Főnökségünk elnevezése „Távközlési és
Biztosítóberendezési”-re változott, feladataink változatlanok maradtak. Amikor
1989-ben újra Urbán Lajos lett a vezérigazgatónk, ismét létrehozták a műszaki
vezérigazgató-helyettesi beosztást, amit
Tóth László, a Budapesti Építési Főnökség addigi igazgatója töltött be.
Egyenruhánkat időközben háromgombos zakóra cserélték, megszabadultunk a
nadrágon lévő „véraláfutástól”. A rangjelzések kb. 5 cm-es aranycsíkok lettek, a
mellzseb vonalában. Minél kevesebb és
vastagabb volt, annál magasabb beosztást jelöltek.
A döntéshozók csak igen vontatottan vették tudomásul a technológiai fejlődés nyomán bekövetkezett gyökeres
változásokat. Térben összehúzódó, működésükben átstrukturálódott területek
voltak:
– a gőzvontatás megszűntével jelentősen csökkent a gépészeti munkamennyiség, szükségtelenné vált sok
kis járműtelep, azaz kevesebb helyre koncentrálódott a járműkarbantartás. Fejlődés volt a kocsiparknál
is, de szerényebb mértékű.
– A pályafenntartásnál, -építésnél
egyre csökkent a kézimunka-igény,
a gépek vették át a helyét.
Térben és mennyiségen szétterülő, sokasodó szakszolgálatok voltak:
– a távközlő-, biztosítóberendezések,
a villamos felsővezeték, a számítástechnika.
A szerves fejlődésre figyelemmel levő
MÁV szervezetfejlesztésnek igazából erre
kellett volna koncentrálnia és a forrásokat
vaskezekkel átstrukturálnia. Az egykori
nagyok azonban erősen védték korábbi
gazdasági pozíciójukat, mindig találtak
szívszaggató magyarázatokat. Azzal is
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taktikáztak, hogy a legkritikusabb helyeket hanyagolták el, és így mindig kifacsartak egy kis többletforrást az ellehetetlenülés kivédésére.
Szakszolgálatunknál is volt bőven intézkednivaló. A korábbi közlekedési, szállítási lehetőségek miatt a biztber. szakaszok
jellemző felszereltségéhez tartoztak a –
valójában kis kihasználtságú – hegesztőeszközök, az esztergagépek, több helyütt
a nagyállványos fúrógépek és persze a
nagy köszörűgépek. A szolgálati gépkocsik gyarapodásával, az üzemek mint
szervezeti egységek létrejöttével koncentrálni lehetett ezeket a feladatokat az
üzemek központjába. Ilyen új eszközök
selejtpótló beszerzését csak ezekre a helyekre engedélyeztük.
Az új beruházási források elosztásánál
biztonságnövelésre, létszámkiváltásra,
forgalomgyorsításra hivatkozva Mandola
István helyettesem sikereket ért el. A
megszerzett források felhasználásában
építési osztályvezetőként már kevesebb
sikert ért el: volt olyan szerencsés évünk,
amikor már június végén rendelkeztünk
érvényes MÁV beruházási tervvel. A mi
biztosítóberendezéseinket nem lehet a
polcról levenni: tervezés, épületépítés,
kábelezés, energiaellátás, pálya-előkészítés, provizor tervezése és gyártása,
szerelés, jelzők felállítása, hajtómű-előszerelés, próbaüzem, üzembe helyezés
– ez mind igen időigényes. Ráadásul a
december 31-i készre jelentés a legroszszabb időjárási periódusra esik. Gondoltam, teljesíthetőbb a feladat, ha tavaszra,
március 31-re tűzzük ki az üzembe helyezéseket (nem hirdettem, nem tudták, de
egyébként is ez a születésnapom). Nem
vált be, ezt sem sikerült tartani, visszatértünk az országosan egységesített év
végi időponthoz. A biztosítóberendezési
beszerzési árak viszonylag magasak voltak, ugyanis a GVM jogosultságot szerzett
kompetitív árképzésre. Ez úgy működött,
hogy ha valamelyik gyártó képes volt konvertibilis viszonylatban terméket értékesíteni, akkor az ott elért árszínvonalat forintosítva adhatta el itthon a portékáját.
Távközlés tekintetében valamivel könynyebb volt a helyzet, a beszerzések jelentős része nem MÁV-specifikus volt,
így áraik is inkább piaciak voltak. A Kábelgyárnak kapacitásgondjai adódtak.
A mozdonyrádiókhoz, azok bázisállomásaihoz, valamint a kocsifelírásokhoz
szükséges Storno rádiók beszerzése
konvertibilis devizát igényelt, aminek a kikönyörgése mindenkor nehéz volt.
Források tekintetében okvetlenül írnom kell az amortizáció mértékéről. Módszeresen elmaradt az eszközállomány jeVASÚTI
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lenértékének kimutatása. A könyvekben
száz évvel ezelőtti árakkal régen leírt,
túlhasznált létesítményekkel, eszközökkel kalkuláltak. Úgy tudom, a rendszerváltást követően a rendteremtés céljával
létrehoztak egy bizottságot a jelenérték
kimutatására. Amikor megszületett az
eredmény, megrémültek, mert akkora
amortizációs költséget a MÁV képtelen
kitermelni az adott gazdasági viszonyok
között, ami szükséges lenne. Ahogy lenni
szokott, átírták a számokat.
1977. december 31-től megszűnt a
rangköri bér, beépült a differenciálásra is alkalmas, munkakörönként fizetési
sávokat tartalmazó, úgynevezett „tól-ig”
bértáblába. A rang fokozatosan elvesztette jelentőségét. A szabadjegy kocsi
osztály jogosultsága mint egyfajta erkölcsi bónusz-malusz maradt meg csökevényként. Persze az egyenruha-viselésre
kötelezettek körében – mint fontos külsőség – továbbra is jelentőséggel bírt a
rangjelzés. Ezt az újfajta bérezési rendszert a bértömeg-gazdálkodáskor a helyi
vezetők azoknál a MÁV egységeknél, ahol
kevés volt a magasan kvalifikált dolgozó,
a képzetlenebbek átlagbérét a sáv közepénél kissé lejjebb állították be, forrást teremtve a képzettebbek bérszínvonalának
a sáv felső szintjéhez közel beállításához.
A mi szakszolgálatunkra pont a fordítottja
volt mindig is a jellemző, ezért átfogó mértékben nemigen tudtunk nyerni ezen az
ügyön. A bérstruktúra igen összenyomott
volt. Felülről a miniszter fizetése korlátozta, alulról pedig a soklépcsős vezetési
szinteket a végrehajtó dolgozók államilag
meghatározott bére támasztotta meg. A
gépesítettség növekedésének hatására
a MÁV egészénél egyre kevesebb kisbérű, egyszerű munkavégző maradt. Ez
automatikusan makró szintű bérszínvonal-emelkedéssel járt, amit csak tovább
fokozott a három műszakban dolgozók, a
készenlétesek arányának relatív növekedése a maradék létszámon belül. Külső
szemlélők: közgazdák, politikusok indokolatlan bérkiáramlásról visítoztak.
Munkaügyi vonatkozásban két közvetlenül ránk ható negatív dolgot emelek
ki. Nagy szakszervezeti vívmány volt az
„egyenlő munkáért, egyenlő bért Budapesten és vidéken”. Mint szociális érzékenységű ember ezzel egyet tudtam
érteni. Mint egykori vezető már másként
látom. Felborult a gazdasági környezettel
való összhang. Szakszolgálatunknál ez
azt jelentette, hogy a budapesti igazgatósághoz és a központi vasúti szervekhez
tartozók fizetése a környezetüktől még
jobban elmaradt, és szakembereink nagyobb bérű, kisebb felelősséggel járó,
nem vasúti munkakörökbe kiáramlottak.

A forgalmilag legleterheltebb területen
lett a legszűkebb az egyébként nagy költséggel kiképzett emberi erőforrás. Másik
nagy vívmány a kéthetenkénti, majd a hetenkénti szabad szombatok bevezetése
és a munkaidő módszeres csökkentése.
Előnyeit személyesen élveztük, azonban
a fordulószolgálatos és a készenlétes túlórás kiadásokat – változatlan bérek esetén is – automatikusan növeli ez a hatás,
amit tovább súlyosbítottak a pihenőidőkre
vonatkozó rendeletek. Ezeket az objektív
költségnövekedéseket hatékonyságnöveléssel nem lehet ellensúlyozni. Mivel
dolgozóink nagy többsége nem zárt telephelyen, hanem a vasútvonal mentén dolgozik, a helyszínre jutás ideje legfeljebb
a motorizáció növelésével vagy annak
költségátvállalásával lehetséges. Miután
ez csak részben volt megvalósítható, a
hasznos munkaidő még meredekebben
lecsökkent. Eleve nagyjából minden hét
dolgozó után plusz egy főt kellett alkalmazni, hogy az egy dolgozóra jutó effektív
munkaidő meglegyen. Hatékonyságrontó, de teljesen indokolt volt, hogy a pályán
dolgozni a gázolásveszély miatt, a jelfogó
helyiségekben az áramütés veszélye miatt csak legalább egy jelenlétessel együtt
szabad. Egyébként többször felvetődött
a fordulószolgálatos foglalkoztatásra való
teljes áttérés, de az nagyobb létszám- és
bérigénnyel, továbbá a problémás éjszakai foglalkoztatással járt volna. Természetesen a diszpécser jellegű szolgálati
helyeinken, esetleg a legnagyobb forgalmi terhelésű állomásokon helye van a
fordulószolgálatnak.
Ugyancsak több ízben vizsgáltuk a
fenntartási tevékenység merev szétválasztását hibaelhárításra és karbantartásra. Logikus a felvetés, de:
– hibaelhárításra a legnagyobb tudású, leghatékonyabb szakembereket
osztanák be,
– a kis volumenű hibaáramlás miatt
sok lenne a holt idő, amit igen nehéz lenne hasznos feladatokkal kitölteni,
– a különböző berendezések és egymástól eltérő kiépítési változtatások
miatt a hibaelhárítók helyismerete
idővel megkopik,
– karbantartóknak a szerényebb képességű, főképp kezdők maradnak,
akiknek nincs kitől tanulniuk,
– a berendezések állapota fokozatosan leromlik.
Ma is úgy látom, hogy a vegyes feladatú, készenlétet adó szakaszok jelentik az
optimális megoldást, mert – ésszerű létszámmegszabás mellett – folyamatosan
megújulni képesek.
(folytatjuk)

Megjelent
a Vasúti biztosítóberendezések
felsőfokú műszaki ismeretei
című könyv

Besenyei József és Lékó Ferenc: Vasúti biztosítóberendezések felsőfokú műszaki ismeretei című, nemrég megjelent
könyvének ünnepélyes bemutatója zajlott 2016. szeptember
28-án a Baross Gábor Oktatási Központ budapesti, Luther
utcai épületében. A rendezvényen jelen voltak a MÁV csoport
vezetői, szakértői, a területi TEB osztályok vezetői, biztosítóberendezési főnökségek vezetői, a BME szakmai professzorai, valamint a biztosítóberendezésekkel foglalkozó cégek jeles képviselői is. A rendezvényen több magas rangú vezető:
dr. Tura Szvetlána úrhölgy, Magyar Zoltán és Keszmann János
urak tartottak ünnepélyes bemutató beszédet a megjelent
könyvről, a szerzők érdemeinek méltatásával. Előadásukban
kifejtették, hogy a biztosítóberendezési szakma régen várt
már egy ilyen összefoglaló, hiánypótló mű megjelenésére. A
könyv elsősorban a biztosítóberendezési mérnök-szakvizsgára készülők részére lesz nagyon hasznos, valamint a felsőfokú biztosítóberendezési mesteri tanfolyamok hallgatóinak és
ezen túlmenően minden biztosítóberendezéssel foglalkozó
szakember számára is.
A szakmai beszédek megtartását követően a szerzők
mondhatták el gondolataikat a könyv előzményeivel és megszületésével kapcsolatban, Érzések és gondolatok, valamint
Adatok, álmok, sikerek címmel, amit a majdnem 100 fős hallgatóság figyelmesen, időnként derűsen fogadott.
Az előadások után jó hangulatú kötetlen beszélgetések
folytak, a kiadó és könyvbemutatót szervező BGOK jóvoltából
vendéglátással egybekötve. A megjelentek mindegyike kapott
egy-egy tiszteletpéldányt a könyvből, melyet kérésre a szerzők szívesen dedikáltak.
A nagysikerű bemutató óta örvendetesen sok fogyott már
a könyvből – érdekes módon főként külső cégektől és a
MÁV-csoport szervezeteitől érkezett megrendelés –, sajnos
viszonylag kevés a MÁV biztosítóberendezési szakmai területéről. Ezért ezúton is javasoljuk, hogy minél nagyobb számban
rendeljék meg a TEB osztályok, a biztosítóberendezési főnök-

ségek, haladéktalanul. Megjegyezzük, hogy a vezérigazgatóság MFTI vezetője elsők között rendelt munkatársai részére
(50 példányt), és szorgalmazza, hogy minden biztosítóberendezési mérnök kapjon kézbe egy-egy példányt, minden biztosítóberendezési szakasz rendelkezzen a könyvvel, minden
felsőfokú tanfolyam hallgatója és újfelvételes mérnök is kapjon személyes használatra belőle. (A könyv megrendelésének
módjáról a cikk végén található ismertető.)
Az eddigi visszajelzések rendkívül jó véleményt fogalmaztak meg, több érdekes történettel, adalékkal fűszerezve.
A szerzők – és független ajánlók – meggyőződése, hogy a
könyvet olvasói szeretni fogják, és az hatékonyan segíti őket
munkájukban. Hogy kiket? Például
– minden felsőfokú mérnöki szakvizsgára jelentkezőt, felkészülésében;
– biztosítóberendezési mérnököket, tudásfejlesztésüket;
– biztosítóberendezéssel kapcsolatos munkákat végző
műszerészeket;
– biztosítóberendezés építésével, tervezésével, fejlesztésével foglalkozó cégek dolgozóit;
– egyetemi hallgatókat;
– blokkmesteri tanfolyamon résztvevőket;
– középfokú szakmai tanfolyamok hallgatóit, szakanyagkiegészítéssel;
– biztosítóberendezési szakembereket, tudásuk szinten
tartásában;
– minden érdeklődőt, látókörének bővítésében, tudásszomjának oltásában.
A könyvet tehát mindenkinek szívesen ajánljuk, és kérjük,
hogy akinek módjában áll, minél szélesebb körben tegye lehetővé annak használatát. A szerzők várják az észrevételeket: az
esetleges hiba feltárását megszívlelik, a kritikát megköszönik,
a dicséretnek örülnek.
Habent sua fata libelli!

Megrendelés az alábbiak szerint történhet:
Sásdi Krisztina úrhölgy megkeresésével;
Baross Gábor Oktatási Központ, 1087 Budapest, Luther utca 3.
e-mail: sasdi.krisztina@bgok.hu,
munkahelyi telefon: 01/511-9241; mobil: 06-30/839-3391
A könyv ára: 3990 Ft/db
Fizetési mód: átutalással, számlaszám: 12001008-00135665-00100001, vagy helyszínen készpénzzel.
Átvétel módja:
Bp., Luther u. 3. szám alatt, az I. emeleten, vagy megegyezés szerint, szükség esetén kiszállítással vagy postázással.
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Muzeális távírókiállítóhely
nyílik Budapesten

Búcsúzunk
Farkas Jánostól

SZÖVEG: SÁFÁR JÓZSEF
A korabeli kanyargós vasúti pályák mellett, a töltések oldalában mindig ott voltak a hírvivő távírópóznák is. A szakma már
1875-ban elhatározta, hogy létrehoznak egy magyar távírómúzeumot. Ez a múzeum a közönség számára ténylegesen soha nem
nyílt meg.
Most, közel 130 év után megnyílik az időközben elsorvadt és elfeledett távírómúzeum. A májusban megnyíló magyar
távírótörténeti állandó tárlat több kiállítóteremben mutatja be a
villamossággal működő magyarországi távírászat kialakulását és
történetét. A távírókiállításon látható lesz a Magyar Királyi Távírda
és a Magyar Királyi Államvasutak távírásza a berendezésektől és
eszközöktől a hálózatokig.
A kiállításon többek között látható lesz egy 19. századi távírda, egy vasúti harangjelző és az elmúlt távírós világ sok-sok más
érdekessége. Az egyik távírógép ki is próbálható. Egyedül itt lesz
látható a magyarországi első vasúti távkábel korabeli díszített
emlékdarabja is. A muzeális tárlat anyagát gyűjtötte, a tárlatot létrehozta és gondozza Sáfár József, aki 1968 óta kutatja a magyar
távíró történetét. A kiállítás része az a szabadtéri „távírósétány”,
ahol a kastély parkjában, kellemes környezetben bejárhatók
és tanulmányozhatók a különféle korabeli távírópóznák és szerelvények.
A zártkörű ünnepélyes szakmai megnyitó és az azt követő
távíró-tanácskozás 2017. május 24-én lesz. A muzeális tárlat a
nagyközönség számára május 25-étől látogatható.

Nyitvatartás minden csütörtökön és minden hónap
első szombatján 10–14 óráig, szakszerű tárlatvezetéssel.
A belépés díjtalan.
Helyszín:
Budapest, Pesti út 115. Podmaniczky-kastély, oldalszárny.
Díjmentes személygépkocsi-parkoló.
Megközelítés:
például az Örs vezér téri metrótól a 161, 261E, 169E és 97E
autóbuszokkal a Szent kereszt térig.
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Farkas János Felsőzsolcán született 1951. október 22én. Édesanyja a kor szokásának megfelelően a háztartást
vezette, édesapja vonatvezetőként dolgozott. Az általános
iskolát szülőhelyén járta ki, utána Miskolcon, a Kossuth
Gimnáziumban tanult. További tanulmányait Szegeden,
a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán végezte.
Élete legboldogabb időszakaként emlékezett vissza a főiskolás évekre.
1973 októberében állt munkába a MÁV Miskolci Távközlési és Biztosítóberendezési Főnökségen tervezőmérnöki
munkakörben. Közvetlenül ezután 24 hónap tényleges katonai szolgálatra hívták be. A szolgálat letelte után a szakma nagyjai előtt letette a szakvizsgákat. Megkapta az első
önálló műszaki irányítói munkakörét, majd 1979-től a MÁV
Igazgatóság V. osztályába került főelőadó munkakörbe.
Elvégezte a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskola műszaki tanári szakát, amivel a vezetői, nevelői és oktatói
munkájának is letette az alapját. Munkája mellett 3 évig
tanított óraadó tanárként Miskolcon, a 2. sz. Szakközépiskolában.
1995-ben a miskolci terület biztosítóberendezési főmérnöke lett. E munkakörben akkor 250 kollégájának
volt közvetlen munkáltatója. A MÁV-nál történt folytonos
átszervezések következtében először a TB Főnökség
vezetőhelyettese, majd a Területi Központ Karbantartási
Alosztály vezetője, később a Távközlési, Erősáramú és Biztosítóberendezési Osztály vezetője lett. E beosztásban fejezte be munkáját: 2013. október 22-én vonult nyugdíjba.
Szakmai munkája elismeréseként számos dicséretben
és kitüntetésben részesült.
Nyugdíjazása óta nem foglalkozott aktívan a vasúttal, de
az eseményeket figyelemmel kísérte. A Közlekedési Tudományos Egyesületben mint titkár tevékenykedett, rendezvényeken, összejöveteleken vett részt. Igyekezett hasznossá tenni magát családja körében, amikor pedig tehette,
olvasott, zenét hallgatott. A hobbija volt a sportlövészet is:
a senior szakcsoport tagjaként versenyeken indult.
Hirtelen jött betegsége szinte megmagyarázhatatlan.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Elhunyt Leimeter János,
a vasúti rádiózás egyik legnagyobb tudású szakembere
Életének csupán 49. évében, 2017. február 18-án, súlyos
betegségben elhunyt Leimeter János, a vasúti rádiózás egyik
legnagyobb tudású szakembere, a MÁV Zrt. Budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóság Távközlési Főnökségének munkatársa.
Leimeter János 1968. szeptember 14-én született Budapesten. 1986-ban, a gimnáziumi érettségi megszerzése után
került a MÁV JBFF (Jobb Parti Biztosítóberendezési Fenntartási Főnökség) rádiós csoportjába mint műszerész. 1987
és 1990 között illetmény nélküli szabadság alatt Pécsett, a
Pollack Mihály Műszaki Főiskola épületvillamossági szakán
üzemmérnöki diplomát szerzett. 1990 és 1991 között műszaki ügyintéző munkakörben dolgozott tovább a JBFF rádiós
csoportjában. 1991. augusztus 29-től saját kérésére a rádiós
csoportban fenntartási műszerészként tevékenykedett. 1992.
január 1-jétől távközlési technikusként dolgozott a Távközlési
Fenntartási Főnökségen, a KJÉÜ (Központi Javító- és Építési
Üzem) rádiós csoportjában, a Déli pályaudvaron.
2002 tavaszán itt, vasúti mérnökgyakornoki kiképzésünk
körbejárásán találkoztunk először. A két hét alatt óriási szeretettel oktatott bennünket, és szakmai féltékenység nélkül
mutatta meg a vasúti rádiózás minden csínját-bínját. Szakmai
kérdéseinkre mindig pontos és szakszerű válaszokat kaptunk,
az akkoriban kézzel leírt rádiós jegyzeteim fénymásolatai mai
napig visszaköszönnek a vizsgázni érkező kollégák papírjai
között.
Ekkor tudtuk meg azt is, hogy a rádiós csoport végzi a
MÁV budapesti rendezvényeinek professzionális hangosítási
feladatait. János a vasutasnapok és a kisebb-nagyobb sajtóesemények rutinja mellett a legbüszkébb a MÁV 150 éves
angyalföldi jubileumi rendezvényének komplett hangosítására
volt. Ezt sokszor emlegette nekünk, fiatal mérnököknek.

2004-ben teljesítette a mérnök gyakornoki kiképzést a
MÁV Budapesti Távközlési Osztálymérnökségen. Több mint
13 év távlatából elárulhatom, hogy felsőfokú
vasúti távközlő mérnöki
szakvizsgáján
bizottsági tagként nagyon furcsa érzés volt attól a kollégától kérdezni, aki gyakorlatilag engem is oktatott, így inkább csak elbeszélgettünk a szakma
szépségeiről. A természetesen sikeres vizsgát követően, 2004.
július 1-jétől távközlő mesteri pozícióban dolgozott tovább, a Rádió- és Erősítőjavító Csoport kinevezett vezetőjeként.
Az elmúlt 13 év során minden kolléga egy kiváló szakembert és igazi, emberi vezetőt ismerhetett meg személyében,
aki minden rábízott problémát és feladatot sikeresen megoldott. A főnökség vezetésének minden törekvése ellenére sem
volt hajlandó a műhelyét irodai asztalra cserélni, több esetben
visszautasította a szakaszmérnöki kinevezést és a Horog utcába való beköltözést.
Utolsó munkanapján, 2017. január 2-án is a Keleti pályaudvar rádiós zavartatásának megoldását kereste, de sajnos ezt
a szakmai kihívást már nem fogjuk tudni együtt megoldani.
Barátai, munkatársai körében rendkívül közvetlen és jó humorú ember volt, akinek élete szeretett családja körül forgott. Jánostól felesége és 23, illetve 21 éves gyermekei mellett a vasúti
távközlős kollégák is fájó szívvel búcsúznak. Emberként, barátként és szaktekintélyként is hatalmas űrt hagyott maga mögött!
Emlékét szeretettel megőrizzük.
Pete Gábor

Búcsú Hosszú Lajostól
Elhunyt Hosszú Lajos, a MÁV biztosítóberendezési területének egyik legkiválóbb szakembere. Huczka József, Lajos egyik közvetlen kollégájának megható búcsúbeszédével szeretnénk a Vasúti Vezetékvilág első lapszámában is tisztelegni Hosszú Lajos
emléke előtt.
Hosszú Lajos meghalt. A hír váratlanul ért mindenkit. A halál akkor is szörnyű, ha
van idő felkészülni elfogadására, de a váratlan halál megsokszorozza bánatunkat. Lajos így ment el. Mi, akik ismertük, csodáltuk szakmai tudását, széles körű ismereteit.
Legalább 150 év biztosítóberendezései között járt-kelt hatalmas elméleti és gyakorlati
tudással felvértezve, teljes biztonsággal. A Jóisten arra a feladatra teremtette, amit élete végéig ellátott. Vannak kollégák, akik specialisták egy-egy berendezéstípusban, ám
Lajosnak mindegy volt, hogy Siemens-Halske vagy D 70, térköz vagy sorompó.
A berendezések gyenge pontjait nemcsak kereste, hanem meg is találta. Ötletei voltak a biztonság növelésére: ezek ugyan néha csak a modellvasúton voltak alkalmazhatók, de ha kinevettük, nem szegte kedvét.
Mindene a vasút volt, megszállottan szerette. Kicsi vagy nagyvasút – számára mindegy volt. A pici dolgok csak akkor érdekelték,
ha közük volt a szakmához vagy a modellvasúthoz. Biztos kézzel nyúlt az apró tartálykocsikhoz, mozdonyokhoz, jelzőkhöz is.
A hétköznapi élet apró dolgai már kevésbé érdekelték. Egy leszakadt gomb, kopott cipő, olajfoltos nadrág elkerülte a figyelmét. A kicsi meg a nagyvasút töltötte ki a mindennapjait. Így volt teljes az élete. Azt mondják, szerencsés ember az, akinek a
munkája a hobbija. Lajos szerencsés ember volt.
Bár szervezete már „hibát” jelzett, de Ő úgy ítélte meg, ez még nem „zavar” állapot. Elhanyagolta egészségét. Egyedül élt,
otthon csak a terepasztal és öreg macskája várta. Baráti körét vasútmodellezők alkották. A családi élet boldogsága nem adatott
meg számára.
Emlékét sok-sok munkahelyi anekdota és egy tévéműsor őrzi a világhálón. Ez volt Ő.
Fenn az égben, hiszem, hogy ugyanúgy zakatolnak a vonatok, mint „idelenn”. Kicsit pontosabbak, kicsit fiatalabb a biztber, de ott is
vannak üzemzavarok. Lajos ott áll a pálya szélén, és megjavítja a berendezést (ha kell, áttervezi az áramkört), és a vonat megy tovább.
Emlékedet megőrizzük. Isten veled, Lajos.
Hatvan, 2017. január 4.
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25 éves a Thales Magyarországon
Interjú Mikics Györggyel, a Thales Rail Signalling Solutions Kft.
ügyvezető igazgatójával
– A vállalat tavaly év végen ünnepelte
hazai fennállásának 25. évfordulóját.
Hogyan értékeli ezt az időszakot?
– Szakmailag és emberileg is izgalmasnak és sikeresnek. Büszkék vagyunk
arra, hogy a Thales már 25 éve a magyar
vasút megbízható és hosszú távú partnere.
– Melyek voltak az elmúlt évek legjelentősebb eseményei a vállalat szemszögéből?
– Két lényeges dolgot tudnék kiemelni az elmúlt időszakból. Egyfelől azt, hogy
a Thales számos, magas képzettséget
igénylő munkahelyet teremtett Magyarországon. A vállalat 20 főt foglalkoztat Győrben, itt végzi a hazánkban alkalmazott
biztonságkritikus alapszoftver fejlesztését
és karbantartását, budapesti központunk
pedig 35 főt – többségében mérnököket
– alkalmaz. Ha a helyi vállalatunk projekt
részvételéhez hozzáadom a magyar partnerek, beszállítók és alvállalkozók által
fejlesztett és gyártott rendszerek arányát,
akkor elmondhatom, hogy a magyar hozzáadott érték mára már meghaladta az
50 százalékot. Úgy gondolom, ez megkülönböztet minket a versenytársainktól.
Szintén lényegesnek tartom megemlíteni
a projektekben szerzett több évtizedes
szakmai tapasztalatunkat. Ez többet jelent pusztán a műszaki előírások ismereténél. A hazai szabályozási, fejlesztési,
lebonyolítási és üzemeltetési környezet
ismerete csökkenti a projektek megvalósításának kockázatát. Az elmúlt években
közel 20 nagyprojekt keretében vállalatunk telepítette a magyar vasúti hálózat
három legnagyobb állomási elektronikus
biztosítóberendezését, és több vonalszakaszon is eredményes biztosítóberendezés-rekonstrukciós projekteket zárt. Az
előző finanszírozási ciklus végéig pedig
az előirányzott forrásigény 103 százalékát elérte a Thales. Ez ügyfeleinkkel és
partnereinkkel közös siker.
– Az említett projekteknek is köszönhetően a Thales a hazai piacon elsősorban állomási biztosítóberendezések
szállítójaként ismert. Helyes ez a meghatározás?
– Helyes a meghatározás, de talán
kevésbé ismert az a tény, hogy anyavállalatunk a közlekedési, légi és űripari,
biztonsági és védelmi eszközök piacán
világszinten is vezető szállító, és 56 országban van jelen. Ennek ismeretében
cégünket úgy határoznám meg, mint egy
biztonsággal foglalkozó technológiai vállalatot. Például a Thales már tíz éve látja
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el a HungaroControlt – a magyarországi
légiforgalmi szolgáltatót – legújabb fejlesztésű légiirányító rendszereivel. Érdekesség, hogy a két vállalat közötti, határokon átívelő együttműködés révén volt
képes Koszovó 2014-ben újból megnyitni
légterét a felette átrepülő polgári repülőgépek számára. Itt szintén Thales technológia működik. A cégcsoport katonai
rendszereket is szállít. Ugyancsak egy
magyar vonatkozással is bíró referencia,
hogy a Thales fejlesztette ki a NATO Légi
Vezetési és Irányítási Rendszerét (ACCS).
A cégcsoport éves szinten több, mint
700 millió eurót fektet a kutatás-fejlesztésbe. Ebből a technológiai fejlesztésből
a helyi vállalatunk szintén profitál, jelenleg
is készülünk számos innováció bevezetésére a magyar piacra. A jövőben tehát
itthon is szeretnénk szélesebb körben,
vezető biztonsági és technológiai szállítóként pozicionálni a vállalatot.
– Ki tudna emelni néhány, magyar
szakemberek számára is érdekes innovációt?
– A MÁV-nál mára már hálózati szinten is jelentősnek mondható a korszerű,
elektronikus állomási biztosítóberendezések száma. Ezekről a berendezésekről már érdemes rendszer szinten gondolkodni, a Thales erre kínál többféle
innovatív megoldást. A vasúti biztosítóberendezések karbantartása rendkívül
tudásigényes feladat. Fokozottan igaz ez
a korszerű, nagy szolgáltatási színvonalú,
elektronikus vasúti rendszerek fenntartására. Itt szeretném megemlíteni az eszköz
menedzsment és diagnosztikai rendszerek új generációját, amely felhő-analitika
segítségével támogatja a vasutak és metrórendszerek prediktív, azaz hiba-előrejelzésen alapuló karbantartását.

A kritikus pályamenti eszközök (váltók, sínáramkörök, tengelyszámlálók és
egyéb külsőtéri biztosítóberendezési objektumok) meghibásodása sokszor csak
a probléma kezdetét jelenti. Ilyenkor nem
elhanyagolható a hibaelhárítás, a javítás
költsége és az a tény, hogy a sürgősségi
javítás költséges és erőforrásokat von el
más, tervezett munkáktól. Ha egy eszköz
már meghibásodott, akkor a helyreállítás
nagyobb erőforrásokat igényel, mintha a
problémát már korai fázisában kezelték
volna.
Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb
meghibásodás ritkán történik váratlanul.
A prediktív karbantartás lényege, hogy
felismerjük azokat a korai figyelmeztető jeleket, amelyek alapján a szükséges
lépések időben elvégezhetőek. A prediktív karbantartás lehetséges válasz a
vasútvállalatokra nehezedő kompetitív
nyomásra és humánerőforrás-hiányra. Az
adatok analízisét egy folyamatosan fejlődő, tanuló algoritmus végzi, így a várható
meghibásodások időpontja és oka egyre
pontosabban előrejelezhető. Az adatok
kinyerése és hasznosítása bizonyos esetekben más gyártók által szállított rendszerből is megvalósítható. A kalibrálásában adattudományi szakértők (angolul
„big data scientist”) vesznek részt, az ő
tudásukat kombináljuk a vasúti termékismerettel.
Hadd említsem még meg a biztonságkritikus rendszerek védelmi technológiáit
kiberbiztonsági támadások ellen. A Thales
kiberbiztonsági üzletága piacvezető a kritikus infrastruktúrák védelmének területén, és a NIST, IEC, ISO vagy CENELEC
szabványnak megfelelő auditokat, illetve
megoldáscsomagot kínál ügyfeleinek az
egyre növekvő és az elektronikus rendszerek terjedésével, a „digitalizációval”
potenciálisan egyre kritikusabb támadások ellen. Ezeket a rendszereket fel kell
vértezni azon kockázatok ellen, amelyek
az internet globális anonimitása miatt fenyegethetik őket.
– Mik a jövőbeni céljaik?
– A futóprojektek sikeres lezárása, új
nagyprojektek elnyerése partnereinkkel
közösen, és új, innovatív termékek, valamint karbantartási technológiák bevezetése a piacra. Szintén szeretnénk folytatni
és tovább javítani a szakmai párbeszédet
ügyfeleinkkel és partnereinkkel. Mindezt
úgy, hogy a Thales a fejlesztésekben, a
tervezésben és a karbantartásban egyre
növekvő szerepet vállaljon.

Bemutatjuk...*
Marcsinák László, a PROLAN Zrt. Vasútautomatizálás Üzletágának leköszönő vezetője
SZÖVEG: ANDÓ GERGELY
– Sokan meglepődtek, hogy nyugdíjba
megy, nem fiatal még ehhez?
– Az öregségi nyugdíjkorhatárt valóban nem értem még el, így egyelőre csak
virtuális nyugdíjas vagyok. Eredetileg 60
éves koromban szerettem volna visszavonulni a napi operatív feladatokból, de ez
csak most, a 62. évemben sikerült. Már
csak pár hónapig vagyok a PROLAN igazgatóságának tagja, illetve utódomnak,
Feldmann Mártonnak a stratégiai tanácsadója, amíg kifutnak a folyamatban lévő
projektek. Úgy vélem, jót tesz a cégnek is
ez a személyi változás. Feldmann Mártont
2001 óta ismerem, tehetséges és motivált, bízom benne, szükség van a fiatalok
helyzetbe hozására, ki építhetné fel a jövőt, ha nem ők?
– Milyen projekteken dolgozik még?
– Az egyik záruló projekt a Felsőzsolca–Hidasnémeti szakasz három állomásán ELPULT építése, illetve a 2002-ben
Ongára telepített felújítása és bevonása
a szikszói CSBT-be (csomóponti biztosítóberendezési távvezérlőbe), ahol az
állomás KA-69-e maradt a régi, helyben
kezelt, de így is egy kis KÖFI jött létre 4
állomással. Ha Szikszó is távvezérelve
lenne, akkor a KÖFI központ Miskolcon is
kiépíthető lett volna, a Mezőzombor–Sátoraljaújhely szakaszéval közösen (ahol
várhatóan a villamosítással párhuzamosan három állomás jelfogós, D55-ös berendezést kap). A GYSEV nagy KÖFI ünnepélyes átadására március 21-én került
sor, amelyben 44 magyar és négy osztrák
állomást vontak be a KÖFE-KÖFI-FET
rendszerbe, azaz gyakorlatilag a teljes
GYSEV hálózatot. Műszaki szempontból
elegáns megoldásként itt került először
alkalmazásra a PROLAN KÖFE célú
vonatérzékelője, a KVE0, melyet Szombathely és Kőszeg állomásokon telepítettek, és kizárólag azt a célt szolgálja,
hogy tájékoztató adatot adjon a vonatok
mozgásáról a KÖFE központ számára,
azaz mechanikus biztosítóberendezéssel
rendelkező állomások se legyenek többé
„fehér foltok” a vonali irányítás számára.
– Hogy működik ez a vonatérzékelő
berendezés?
– Egy 25 centiméter hosszú dobozt
szerelünk fel a síngerincre, amely egy
ötéves élettartamú elemet, egy mikroprocesszort, egy rádiót és egy rezgésérzékelőt tartalmaz. Ez gyakorlatilag egy lebutított, leegyszerűsített tengelyszámláló,
* A rovat cikkei teljes egészében az interjúalanyok véleményét tükrözik, azt a szerkesztőség változatlan formában jelenteti meg.

ami 868 MHz-es rádiófrekvencián elküld
egy üzenetet arról, hogy vonatmozgást
érzékelt, mely információ birtokában a
rendszer léptetni tudja a vonatszámot. A
berendezés a zavartatásvizsgálatokon jól
szerepelt, a nemrég elnyert Dombóvár–
Pécs KÖFI létesítés projektben is felhasználjuk majd Dombóvár, Szentlőrinc és
Pécs állomásokon.
– Hogyan értékeli a szakmai pályafutását?
– Nagyon szeretem a munkámat, a vasutat, ez az életem! Összesen két munkahelyem volt egész életemben, de lényegében csak egyetlen főnököm, a mindenkori
feladatom. 1980-ban a BME Villamosmérnöki Karának elvégzésekor kerültem az
MMG Automatika Művekbe, és ott dolgoztam annak bezárásáig, 1998-ig, amikor is
tíz kollégámmal megalapítottuk a PROLAN
első leányvállalatát, a PROLAN-Alfa Kft.-t.
A cél az volt, hogy az anyacég termékeire és fejlesztőire alapozva – bővítve annak energetikai és energiamenedzsment
termékpalettáját –, vasút-automatizálási
berendezéseket és rendszereket szállítsunk a vasút számára. Nagyon szerettem
a munkámat, szinte mindennap örömmel
mentem dolgozni, de az évek múlásával
egyre több lett a felelősségem vezetőként
és egyre kevesebb a szakmai örömöm: közel 100 fő dolgozott a vasúti projekteken,
nekik stabilan munkát, feladatot, fizetést
adni, ellenőrizni, szervezni, koordinálni és
irányítani óriási feladat. Az üzletágvezetés
már nem is annyira szakmai vezetői szint,
mint inkább menedzseri, ahol többet foglalkoztam jogi és munkaügyi, humán és
gazdasági kérdésekkel, mint vasútiakkal.
Szerencsére okos és tehetséges kollégákkal dolgozhattam együtt, akik a szakmai kérdéseket a napi munkában átlátták
és megfelelően kezelték. Ilyen például
Csikós Péter, a műszaki vezetőnk, aki a
KÖFI projektek lelke. Mérnöki pályafutásom egyik személyes szakmai sikerének
az ELPULT létrejöttét tekintem.
– Hogy lett önből „vasutas”?
– A villamosmérnöki karon számítógépes folyamatirányítás szakirányon tanultam. Amikor 1980-ban az MMG-hez kerültem, velem együtt további tíz pályakezdő
mérnök érkezett az akkor létrehozott számítástechnikai alkalmazási főosztályra.
Elsőként a villamos-, gáz- és olajipari felhasználók igényei szerint fejlesztettünk
távmérő, távellenőrző, illetve távvezérlő
ún. telemechanikai rendszereket. Ezekben élenjárók voltunk a KGST blokkban,
így személy szerint is több kelet-németországi és szovjetúnióbeli üzembe helyezésen vettem részt. A hadiiparnak is szállítottunk lövegek röppályáját kiszámító ipari
számítógépeket. A vasút ezzel párhuzamo-

san futott fel 1983-tól, de még 1996-ban
is volt gázliftes projektünk Szibériában.
Hatalmas cég volt az MMG, a Szépvölgyi
úton 11 hektáros területen működött, csak
a telke mai áron több milliárdot ért, talán
ez is lett a veszte… Az első vasúti projekt, melyben 8 bites mikroprocesszorra
fejlesztettem szoftvert, a miskolci KÖFE
rendszer volt a Hatvan–Miskolc–Hidasnémeti vonal 23 állomására. A rendszer
központja az akkor csúcstechnikának számító 8 db 8085-ös mikroprocesszorból
szorosan csatolt MMPR központi számítógép volt, míg az állomásokra egy-egy RTU
(Remote Terminal Unit) ipari számítógép
került, melyek begyűjtötték a váltók, szigetelt sínek és jelzők állapotát, majd 1200
bit/sec-os modemek segítségével vasúti
érnégyesek felhasználásával állomásról
állomásra küldték tovább az adatokat. Így
Hatvanból Miskolcra 4–5 másodperc alatt
jutott el egy állapotváltozás. A rendszertől
azt várták a MÁV-nál, hogy a telefonos
tájékozódás helyett a valós idejű információk felhasználásával nő a vonalirányítás
hatékonysága. Az egyvágányú Miskolc–
Hidasnémeti szakaszon 8–10 százalékos
pályakapacitás-többlet keletkezett emiatt,
amire volt is igény, de még a kétvágányú
részen is megnőtt a tehervonatok átlagsebessége. Így nem csoda, hogy a MÁV
szinte rögtön megrendelte a szegedi
KÖFE-t is, immár 41 állomás bevonásával, ahol a szoftverfejlesztés mellett már a
hálózati adatbázisok kezelését, illetve projektvezetési feladatokat is kaptam.
– Mi az ELPULT „története”?
– Az első megbízást a ferencvárosi
D70 biztosítóberendezés Kódos Kezelő
szállítására kaptuk. Ez funkcióit tekintve már egyfajta ELPULT volt, korszerű,
server-client architektúrájú számítógépes
KÖFI rendszer, melyet helyben kezelnek
1994 óta, immár 23 éve. Ezt a rendszert
egy olasz céggel, a Nuovo Pignone-val készítettük el, ők adták a SCADA rendszerüket, mi az RTU-kat, amit erre a felhasználói igényre alkalmaztunk. Itt a tervezéstől a
biztonsági analízisen át a projektvezetésig
számos feladatom volt. Ekkor sajátítottuk
el a D70 távvezérléséhez szükséges szakmai alapokat. Előtte azonban még volt
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egy érdekes feladat, Hegyeshalom állomás áramnemváltó automatika rendszere,
ami PLC bázisú, és a munkaállomások
OS/2-es operációs rendszeren futnak a
mai napig, 1998 óta, a PC gépeket 5–8
évente lecserélve. Az első „igazi” KÖFI
megrendelést a Győr–Sopron szakaszra
a GYSEV-től kaptuk. Ennek köszönhetjük, hogy a PROLAN kifejlesztette saját
ELPULT és KÖFI rendszerét, mely kettőből-kettő biztonsági architektúrára alapuló
ipari számítógépekből és PC szervergépeken Linux operációs rendszer alatt futó
XGRAM ponált-negált vasúti SCADA rendszerből áll. Az első hazai, XXI. századi
KÖFI rendszert a 8-as vonalon 2002-ben
adtuk át, melyet magam is kiemelkedő,
projektvezetői személyes sikerként éltem
meg. Most, 15 év elteltével feltehettük a
KÖFI rendszerek létesítésére a koronát
azzal, hogy a GYSEV a teljes 420 km
hosszúságú hálózatának valamennyi állomása KÖFE-KÖFI-FET rendszerbe lett
bevonva. Ez a projekt a PROLAN Vasútautomatizálás Üzletág eddigi legnagyobb
árbevétele és szakmai sikere, de az én
vezetői pályafutásom csúcsát is jelenti.
– A MÁV miért kapott rá lassabban a
KÖFI-re?
– Gondolom, ennek csupán anyagi
okai lehettek, mert a szakmai támogatása
ennek megvolt, Horváth János, Hegedűs
Géza és Bodnár István a MÁV részéről nagyon komolyan vették ennek lehetőségét.
Végül 2002-ben a Felsőzsolca–Hidasnémeti KÖFE rehabilitációjának részeként
elkészülhetett Ongán az első MÁV-os
ELPULT, ami igazolta itt is a megoldás
létjogosultságát. Mégis több év telt el a

szegedi KÖFI-FET rendszer, majd a DélBalatoni KÖFI tenderéig, melyek már milliárdon felüli értékű beruházások voltak.
Ügyvezetőként is törekedtem arra, hogy
az előkészítések és megvalósítások során
ne csupán a pénzügyi, gazdasági, hanem
a műszaki részleteket is átlássam, lehetőleg képben legyek a projekteket illetően.
– Mit csináltak azokban az években,
amíg a MÁV kiírására vártak?
– Akkoriban kezdtek nagyon felfutni a
flottakövető rendszerek. Úgy gondoltam, a
mozdonyokra telepíthető Mozdony Fedélzeti Berendezésnek (MFB) a hazai vasúton
is lehetne létjogosultsága, így egy kezdetleges változat deszkamodelljét magam
programoztam le 2003-ban, hétvégente.
Ezt a szentendrei HÉV egyik szerelvényére helyeztük fel, ami SMS-t küldött minden
állomásra való megérkezéskor és induláskor. Rögtön láttuk, hogy ez drága és nehézkes így, emiatt a GPRS adatcsomagok
felé léptünk tovább. Az újabb tesztet már
egy GYSEV-es V43-as mozdonyra helyeztük fel, melyben egy ipari számítógép csatlakozott a GPS-hez. Két évig kilincseltünk
vele a MÁV-nál, mikor 2006-ban K+F projektté léphetett elő, és 2007-ben kiírták
rá a tendert. Az MFB tíz hardver- és szoftverfejlesztő kétéves munkájával jött létre.
A kezdetektől látszott, hogy a rendszer
akkor képes a maximális hasznot hozni az
üzemeltetőnek, ha az teljes körű. A MÁV-ot
végül az üzemanyag-felhasználás kontrolljának lehetősége győzte meg, így a prioritás mindig is a vontatójárművek felszerelése volt. A rendszer végül kellően komplex
lett, de sajnos máig nem teljes körű, például a mozdonyvezetők tablet készülé-

Folyóiratunk szerzői
Kápolnási Miklós
1972-ben végzett a Pataky István Híradásipari Szakközépiskolában. Első munkahelye a MÁV lett, és az akkor
a kísérleti szakaszból üzemi szakaszba lépő EÉVB (Egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés) egyik
első karbantartója. 1976-tól a BBFF Központi Javítójában
megismerkedett a pálya menti berendezésekkel, majd
1988-ban átkerült a TBKF-re. Itt az EVM-120 berendezés
fejlesztési csoportjába került és ebben a témában dolgozott. A fejlesztési munkák befejezése óta segíti a hagyományos vonatbefolyásoló rendszer üzemvitelével kapcsolatos problémák megoldását, végzi az
EVM-120 berendezés javítását. 2017-től a DATAPRESS munkatársa.
Csoma András (1954)
A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Erősáramú szakán 1978-ban szerezte meg villamosmérnöki
oklevelét, majd a MÁV-nál helyezkedett el. 1983-tól a
MÁV Miskolci Igazgatóságba került, ahol felsővezetéki,
alállomási berendezések létesítésére, fejlesztésére, üzemeltetési fenntartási munkáinak szervezésére kiterjedő
munkaköröket látott el. Munkája mellett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen Gépész Gazdaságmérnöki végzettséget is szerzett. Ugyanitt öt éven át a Villamosságtan tanszéken oktatói
tevékenységet folytatott. Az Erősáramú szakterület képviseletében tagja volt
a MÁV műszaki tanácsának. Megalakulása óta a Magyar Mérnöki Kamara tagja, bejegyzett vezető tervezője és szakértője, a Magyar Mérnöki Kamara Vasúti Szakosztály elnökségi tagja, a Felsővezetéki Szakkollégium titkára. A tevékenységének elismeréseként több kitüntetésben részesült, többek között
a MÁV a „Vasút szolgálatáért” Bronz és Ezüst fokozatainak adományozásával,
illetve a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Csány László-díjjal
ismerte el tevékenységét. Elérhetősége: MÁV Zrt. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Pályavasúti területi igazgatóság Miskolc, Területi TEB.
Osztály, 3501 Miskolc, Szemere u. 26. Mobil: (30) 973-4387, MÁV tel.: (04)
14-70, e-mail: csoma.andras@mav.hu, csomaa@upcmail.hu
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ke nem került integrálásra, de az idegen
mozdonyokkal továbbított vonatok sem
látszanak a rendszerben. Az elejétől azzal
számoltunk, hogy a rendszer által kezelt
adatok egy része publikus lesz. Az MFB
üzemirányítási és utastájékoztatási előnyei
igen jelentősek: információt szolgáltat az
EMIG és az UTAS szerver számára, ugyanakkor 8 éve nem csupán az utasok, de a
menetirányítók és szolgálattevők is főként
ezt használják áttekintésre. A rendszer továbbfejlesztésére ma is számos lehetőség
kínálkozik, amivel teljesen papírmentessé
lehetne tenni a vasúti forgalom lebonyolítását, például az írásbeli rendelkezés
joghatályos megvalósításával. A SIL 0-s
biztonsági szint ellenére is javítható a közlekedésbiztonság, ha a vonatutolérés és
szembemenesztés, vagy a menet-tolatás
kapcsoló szabálytalan kezelésekor automatizmusok épülnek be a rendszerbe.
– Milyen tervei vannak még?
– Lassan elkészül a legújabb ismeretterjesztő film, ami a GYSEV nagy KÖFI
rendszerét mutatja be. Ez már a hetedik
olyan film a PROLAN-ban, melyben forgatókönyvíróként, producerként közreműködtem. Fontosnak tartottam, hogy
valamennyi jelentős eseményünket, projektünket ily módon is megörökítsük, profi
filmes stábbal együttműködve. A PROLAN
honlapján ezek a filmek megtalálhatók.
Ami a távolabbi időszakot illeti: mivel két
fiam már felnőtt és a feleségem nyugdíjas
lett, megvalósítjuk régi vágyunkat, és nyaranta lakóautóval bejárjuk Európát és az
Egyesült Államokat, de a szívem egy kis
darabja itthon marad, és együtt dobog a
vasúttal, a vasutasokkal és a PROLAN-nal.

Rétlaki Győző
A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán
1975-ben szerzett üzemmérnöki oklevelet, majd 1993ban a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
mérnök-üzemgazdász minősítést. A Magyar Mérnöki
Kamara bejegyzett tervezője és szakértője. 1977-től
nagykanizsai székhellyel a vasúti biztosítóberendezések
üzemeltetésével foglalkozott. 2004-ben a TEB Technológiai Központ létszámába került. Fő szakterülete a jelfogós
biztosítóberendezések kapcsolástechnikája. Elérhetőségek: MÁV Zrt. TEB
TK. Tel.: 511-4015, e-mail: retlakigy@mavrt.hu
Opperheim Gábor
Szakirányú tanulmányait a BME Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Karán folytatta, ahol 2012-ben közlekedési folyamatok szakirányon Bsc, 2014-ben közlekedésautomatizálási szakirányon Msc végzettséget nyert.
Az egyetemről kikerülvén a Bi-Logik Kft. alkalmazásába
lépett. Elérhetősége: opperheimg@bilogik.hu

Fülöp László
1966-ban végzett automatika, telemechanika és híradástechnika szakon a moszkvai Vasútmérnöki Egyetemen
(MIIT). Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara méréstechnika szakként honosította.
MÁV-szakvizsgáit követően a JBFF-en tervezőmérnök,
majd főmérnök. 1974-től kezdődően a MÁV Biztosítóberendezési és Automatizálási Szakosztályon dolgozott,
műszaki-gazdasági tanácsadó, fejlesztésiosztály-vezető,
megbízott szakosztályvezető, szakosztály/főosztályvezető munkakörökben.
Később a MÁV Távközlő és Biztosítóberendezési Központi Főnökség igazgatója, műszaki igazgatóhelyettese. 1996-tól nyugalomba vonulásáig a MÁV Rt.
Távközlő, Erősáramú, és Biztosítóberendezési Szakigazgatóság szakigazgató-helyettese, egyben a Központi Felügyeleti Iroda és a Biztosító-berendezési
Biztonságügyi Szervezet vezetője. Az 1984–90 közötti időszakban BudapestFerencváros rendező pu. rekonstrukciójának MÁV-vezérigazgatói biztosa.

