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Hosszú múltra tekint vissza a MÁV közép-
fokú képzési rendszere. A BGOK épületé-
nek folyosóit járva én magam is számtalan 
tablón ismertem fel olyan, a blokkmesteri 
képzést akár évtizedekkel ezelőtt vagy 
csak a közelmúltban elvégzett kollégákat, 
akikkel pályafutásom során az ország va-
lamely pontján egy jelfogóhelyiségben, 
vagy esetleg a pálya mellett találkoztam, 
közösen dolgoztunk. Azt mondhatom, 
hogy a tablókon viszontlátott kollégák 
dö ntő hányadával kapcsolatban jó emlé-
keim ugranak be a közös munka kapcsán: 
jó és a vasút iránt elkötelezett szakembe-
reket ismertem meg bennük.

Lassan két évtizede, hogy én magam 
is tanítok a MÁV Tisztképző Intézet, majd 
később a BGOK szervezésében középfo-
kú biztosítóberendezési képzéseken. Egy 
rövidebb kezdeti időszak után egy telje-
sen új, korábban nem oktatott tantárgy, az 
elektronikus biztosítóberendezések okta-
tására kaptam felkérést. Ekkor – a hagyo-
mányos, D55, D70 stb. alapáramkörös 
műszerészképzéseken felül – csak egy 
tanfolyamtípust, a blokkmesteri képzést 
lehetett megtalálni a képzési palettán. 
Az itt oktatandó elektronikus biztosító-
berendezések tantárgy tematikájának és 
tananyagának összeállításához teljesen 
szabad kezet kaptam. Ezt én nem érzem 
túl szerencsésnek, mivel célszerűbb lett 

Csak egy szóra...*

Berényi László,
fejlesztőmérnök,

Prolan Zrt.

* A rovat cikkei teljes egészében a szerzők vé-
leményét tükrözik, azt a szerkesztőség válto-
zatlan formában jelenteti meg.

volna, ha a képzés megrendelője, finan-
szírozója megfogalmazza a képzéssel 
szembeni elvárásait. (Emlékeim szerint 
ekkor is volt a szakszolgálatnak szakmai 
vezetője és képzési felelőse is…)

Amiben viszont nem kaptam szabad 
kezet, az a képzés időtartamának és jelle-
gének meghatározása volt. Valaki kitalál-
ta, hogy elektronikus biztosítóberendezé-
seket szigorúan tantermi órák keretében 
kell tanítani! Mindezt úgy, hogy a célkö-
zönség nem elméleti kérdéseket taglaló 
doktori disszertációk megírására, hanem 
elektronikus biztosítóberendezések üze-
meltetésének, hibaelhárításának végre-
hajtására, illetve e tevékenység blokk-
mesterként történő irányítására készül…

Összeállítottam egy tananyagot, amit 
az évek során, követve az új berendezé-
sek megjelenését igyekeztem bővíteni, 
kiegészíteni. A gyakorlati oktatásra szánt, 
pontosabban nem szánt órák hiányát úgy 
próbáltam meg pótolni, hogy az elméleti 
óraszám terhére lecsíptem 8 órát, amikor 
is erőltetett menetben megpróbáltam egy 
Siemens és egy Alcatel gyártmányú elekt-
ronikus biztosítóberendezést megmutat-
ni. Bemutatni, netán megtanítani ennyi idő 
alatt gyakorlatilag lehetetlen.

A képzésre történő kiválasztás elveit 
nem ismerem, azonban azt gondolom, 
célja az kellene legyen, hogy a valóban 
rátermett, a blokkmesteri feladat ellátá-
sára alkalmas, és a főnökségek által arra 
szánt kollégák kerüljenek be a képzésbe. 
Ezzel szemben az a tapasztalatom alakult 
ki, hogy nagyon sok kolléga egyáltalán 
nem motivált a tananyag elsajátításában. 
Rendszeresek a késve érkezések, órán 
alvások, és sajnos sok kolléga arcán az 
unalom, a teljes érdektelenség látszik… 
Tisztában vagyok azzal, hogy bennem, 
előadóban is lehet, és biztosan van is 
hiba: nem rendelkezem oktatói képesítés-
sel és talán képességekkel sem, lehet, 
hogy unalmasan adom elő az anyagot, 
nem tudom eléggé lekötni a hallgatók fi-
gyelmét. De azt gondolom, egy ilyen kép-
zés elvégzésére senkit sem köteleznek, 
nem tartanak pisztolyt a fejéhez. Az jelent-
kezzen blokkmesternek, akinek van kellő 
belső motivációja hozzá: a tanuláshoz, 
új ismeretek megszerzéséhez és persze 
a blokkmesteri feladatok ellátásához is. 
És nyilván tisztában vagyok vele, hogy a 
szintén szükséges külső, a munkáltató 
irányából érkező motiválás a biztosítóbe-
rendezési szakszolgálatnál gyakorlatilag 

nem létezik. Hallott már valaki olyanról, 
hogy biztberes (blokkmester, szakasz-
mérnök, műszerész, lakatos stb.) életpá-
lyamodell???

Gyakran elhangzó kifogások: „én ká-
beles vagyok”, „én áramellátós vagyok”, 
„nálunk nincs elektronikus berendezés”. 
Ok. Értem. Téged egyáltalán nem érde-
kel ez az egész. Csak akkor azt mondják 
meg a főnökeid, minek vagy itt? És megol-
dást is szívesen javaslok: legyen mondjuk 
5 évente egy-egy áramellátós, kábeles 
mesteri tanfolyam, ahol nem alibi vagy 
számukra érdektelen tananyagot hallgat 
az az 5–10 kiválogatott jövőbeli kábeles, 
áramellátós mesterjelölt, hanem a saját 
szakterületük technológiai újdonságaiba 
vezetik be őket, az adott terület specialis-
tái. És nyilvánvalóan ezt a tananyagot már 
érdemben számon lehet és kell is kérni 
rajtuk. Szerintem tényleg ennyire egysze-
rű lenne!

A klasszikus blokkmesteri képzés mel-
lett egy ideje két további képzési forma is 
megjelent: az elektronikus biztosítóbe-
rendezési és a műszerész átképző tanfo-
lyam. Kezdjük az elsővel.

Az elektronikus biztosítóberendezési 
tanfolyamot tényleg a valós igények hívták 
életre. Mindenki érezte, hogy az elektro-
nikus biztosítóberendezések elterjedésé-
vel egyszerűen szükség van erre a kép-
zésre. Tulajdonképpen beleilleszkedik 
a már létező, bevált, csak sajnos ritkán 
tartott, a következetlen beiskolázások 
miatt rendszerszinten nem hatékony alap-
áramkörös tanfolyamok közé. Itt már ma-
gasabb az óraszám és „elméletben” van 
gyakorlat is. A hangsúly az „elmélet”-en 
van. Jól felszerelt, beüzemelt, külön erre 
a feladatra alkalmazott oktatószemélyzet-
tel ellátott oktatólabor nélkül, műszerész 
szinten elektronikus biztosítóberendezé-
si tanfolyamot tartani értelmetlen dolog. 
Sőt, egyenesen pénzkidobás!

Az egyetlen működő megoldás: a kö-
zös tantermi elmélet után kiscsoportos 
(max. 4 fő hallgató/csoport), fejenként 
és berendezéstípusonként legalább nettó 
40 órás gyakorlati képzés, amiben nin-
csenek benne a működő berendezések 
helyszíni megtekintései (üzemlátogatá-
sok). A két fő berendezéstípust (Siemens 
és Alcatel) jelenleg is külön stáb oktatja, 
esetleg szét is lehetne választani két kü-
lön tanfolyamra, bár én ezt nem érzem 
feltétlenül szükségesnek.

És akkor nézzük a legfontosabbat: a jól 
felszerelt, beüzemelt, külön erre a feladat-
ra alkalmazott oktatószemélyzettel ellátott 
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oktatólabort. Én magam számtalan eset-
ben kérleltem személyesen szakmánk ve-
zetését, hogy tegyenek lépéseket az ok-
tatólabor kialakítására. Nem tudom, hogy 
kell-e részleteznem az eredményt… Egy 
idő után, látva a teljes eredménytelensé-
get, a saját kezembe vettem a dolgot. Ha 
trükkök százai (hogy egy igazi klasszikust 
idézzek) talán nem is kellettek, de azért 
jobb, ha az illetékesek nem minden rész-
letét tudják, hogyan jött létre az a teszt-
berendezési konfiguráció, ami később az 
egyik elektronikus biztosítóberendezés 
típus tesztelésére és oktatására is alkal-
mas lenne. Lenne, ha szakmánk veze-
tése MÉLTÓZTATNÁ elősegíteni, hogy 
két kolléga, mondjuk egy mérnök és egy 
műszerész, várhatóan fél–egy év közötti 
munkával felépítse, megtanulja és beüze-
melje a berendezést. (Kis szarkazmussal: 
„sajnos” az a korábbi pályavasúti főigaz-
gató asszony, aki – saját elmondása sze-
rint – két hét alatt egymaga egy egész biz-
tosítóberendezést megépítene, már nincs 
a MÁV kötelékében, így komoly segítség 
nélkül maradunk.) És a jövőben nyilván a 
fenti két kolléga lenne alkalmas tesztek és 
persze a gyakorlati oktatások lefolytatá-
sára. Megközelítőleg ki tudom számolni, 
hogy ennek a két kollégának a fél–egy 
éves munkabére mekkora költséget jelen-
tene a MÁV számára: a mérlegben még 
kerekítési tételként sem jelenne meg… 
De még a laborban álló „vas” (hardver) 
értékének is csak töredéke lenne mind-
ez. Meg vagyok róla győződve, hogy ez 
a befektetés busásan megtérülne, csak 
kezdjünk már el végre egy picivel előrébb 
nézni a cipőnk orránál…

A harmadik képzési típusról, a műsze-
rész átképző tanfolyamról csak nagyon 
röviden szólnék. Ez egy nagyon jó ötlet 
lenne arra, hogy átmenetileg pótolja a 
szakközépiskolai biztosítóberendezési 
képzés – szerintem bűncselekményt je-
lentő – felszámolása miatti űrt. Lenne, ha 
megfelelően megszűrnék a jelentkezőket, 
és a MÁV humán vezetése letenne eléjük 
egy munkakörülmény- és bérszinten is 
elfogadható biztberes életpályamodellt… 

Zárógondolatként: sokan megírták már 
aggódó véleményüket, építő javaslataikat 
szakmánk helyzete miatt. Úgy gondolom, 
az említett képzések problémái beleille-
nek ebbe a sorba. Lehet, hogy „bilibe lóg 
a kezem”, de én már annak is örülnék, ha 
egyszer véletlenül valamelyik írás reakciót 
is kiváltana szakmánk és a MÁV vezetése 
részéről, és elkezdődne valami más, mint 
ami eddig történt…
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2017. június 2-án került sor a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyer-
mekvasúton Hűvösvölgy állomás új Domino70 típusú biztosítóbe-
rendezésének és Szépjuhászné állomás ELPULTD55 rendszeré-
nek az avatására. Az avatóünnepség résztvevőit Hűvösvölgyben 
Gerzsényi Gyula, a Gyermekvasút csomóponti vezetője, Süli 
László, az építést irányító Technológiai Központ (TK) vezetője 
és Tóth Péter, a TK Biztosítóberendezési Osztályának vezetője 
köszöntötte. A biztosítóberendezések a magyar biztosítóberen-
dezési gyártó és fejlesztő cégek összefogásával és anyagi hoz-
zájárulásával, illetve a MÁV Zrt. területi szervezeteinek – külö-
nös tekintettel az üzemeltető Bp. Ter. Ig. Biztosítóberendezési 
Főnökség Nyugat és a Technológiai Központ munkájára – köz-
reműködésével épültek. Ennek emléktábláját Kirilly Kálmán, a 
TEBF Biztosítóberendezési Osztályának vezetője és Gerzsényi 
Gyula leplezte le ünnepélyesen.

A résztvevők megtekintették az elkészült biztosítóberendezés 
jelfogótermét, külsőtéri berendezéseit és kezelőpultját, majd kü-
lönvonattal Szépjuhászné állomásra utaztak. Itt kis állófogadás 
mellett megnézték az elkészült ELPULTD55 rendszert és a kor-
szerű PIS utastájékoztató rendszert. A MÁV Zrt. Széchenyi Gyer-
mekvasút és a Technológiai Központ ezúton is köszönetét fejezi 
ki az alábbi támogató cégeknek:

Axon 6M Kft., Bi-Logik Kft., BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóság, 
BKV Zrt. Metró Üzemigazgatóság, Certuniv Kft., GTKB Kft., 
MÁV-Thermit Kft., MES Kft., Műszer Automatika Kft., Percept 
Kft., Power-Quattro Zrt., Prolan Zrt., R-Kord Kft., R-Traffic Kft., 
Rail-Safe Kft., Safe-Terv Kft., Schauer Hungária Kft., Szenzorika 
Bt., TBÉSZ Zrt., Termini-Rail Kft., Tran-Sys Kft.

D70 és Elpult avatás
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 A formális módszerek vasúti alkalmazása 
nagy múltra tekint vissza, számos kutatás 
és publikáció született már e területen, 
az elméleti eredmények átültetése a napi 
gyakorlatba mégis várat magára. Ennek 
okai közt megtalálható egyrészt az a 
többlet munkaigény, amely a szükséges 
háttérismeretek elsajátításához és alkal-
mazásához szükséges, másrészt az a 
bizalmatlanság, ami az elkészült formális 
leírásokat és elemzéseket fogadja. Jelen 
írásunkban egy esettanulmányt vizsgá-
lunk meg két jelentősen eltérő formális 
módszerrel, és e példákon keresztül sze-
retnénk bemutatni, hogy megfelelő épít-
kezéssel jól használható modellek létre-
hozása is lehetséges.

Ennek érdekében a két különböző for-
malizmus segítségével végeztük el egy 
adott vasútbiztosítási feladat két eltérő 
szemléletmódú megközelítésének vizsgá-
latát. Az állomási biztosítóberendezések 
két elterjedten használt konstrukciós alap-
elvét (vágányutas és nyomvonal elvű) azo-
nos helyszínrajzra képeztük le. A modelle-
zést egyrészt Petri hálókkal a PetriDotNet, 
másrészt nemdeterminisztikus véges 
automatákkal az UPPAAL eszközben haj-
tottuk végre. A biztosítóberendezésekre 
vonatkozó informális követelmények for-
malizálásával végrehajtottuk a modellel-
lenőrzést is a modelleken. Az elvégzett 
munka alapján összehasonlítottuk és ér-
tékeltük a két eszközt a vasúti biztosítóbe-
rendezésekkel kapcsolatos felhasználási 
lehetőségük szempontjából.

1. Formális módszerek

A formális módszerek olyan elsősorban 
az informatika területén használt mate-
matikai (jellemzően diszkrét matematika 
és matematikai logika) alapú technikák, 
melyek a rendszer-, ezen belül mind a 
szoftver-, mind a hardverfejlesztés során 
alkalmazhatóak. [1] A formális modellek 
szintakszisa és szemantikája jól megha-
tározott, egyértelmű és teljes, azaz nem 
rendelkeznek félreérthető vagy nem de-
finiált elemekkel. Ennek köszönhetően a 
formális specifikációs módszerek hasz-
nálata biztosítja az egyértelműséget, el-

Formális modellezés alkalmazásának 
lehetőségei a vasúti biztosítóberendezések 
területén – 1. rész

FARKAS BALÁZS,
LUKÁCS GÁBOR,

DR. BARTHA TAMÁS

lenőrizhetőséget és ezek mellett az au-
tomatikus feldolgozhatóságot is. Tehát a 
formális modellek és specifikációk révén 
történő együttműködés és információcse-
re a fejlesztési folyamat résztvevői között 
nem jelent újabb bizonytalanságot vagy 
félreértést, ellentétben a szöveges és ad 
hoc jelölésrendszereken alapuló elavult, 
de egyelőre elterjedt mérnöki gyakorlat-
tal. A végrehajtható (szimulálható és futtat-
ható működésű) modellek már készítésük 
korai fázisában tesztelhetőek. Megfelelő 
elemzőeszköz esetén lehetőség van mo-
dellellenőrzésre is, mely a formális model-
lek teljes körű, azaz kimerítő ellenőrzését 
teszi lehetővé. A hibák korai fejlesztési 
fázisban való felfedésével a költségek ala-
csonyan tarthatók. Ha lehetőség van au-
tomatikus kódgenerálásra, és minősített 
kódgenerátor állítja elő a kódot, akkor a 
modellre vonatkozó helyességbizonyítás 
(az ellenőrzött tulajdonságok terjedelmé-
ben) a kódra vonatkozó helyességbizo-
nyításként is érvényes marad. A formális 
módszerek (modellezés és modellellen-
őrzés) alkalmazását a biztosítóberende-
zések fejlesztése során az EN 50128 és 
EN 50129 szabványok is HR-ként, azaz 
erősen ajánlottként jelölik. [2][3]

2. Modellezés

Kétrészes cikkünk első része a kiválasz-
tott esettanulmány a vasúti területen is jól 
ismert és kedvelt Petri hálók segítségével 
történő modellezését és vizsgálatát mu-
tatja be. A Petri hálók elméletének leírása 
a Vezetékek Világa 2014/1-es számában 
[4] olvasható. Részletes, angol nyelvű le-
írást [5] közöl. 

A modellezés során törekedtünk az 
egyszerű (kiterjesztéseket kerülő) Petri 
hálók használatára, melynek elsődle-
ges célja a modellek ellenőrizhetőségé-
nek biztosítása volt. Az esettanulmány 
komplexitása és az átláthatóság javítása 
érdekében hierarchikus Petri hálókat 
használtunk. A hierarchikus Petri hálók al-
kalmazásának célja kettős lehet. Egyrészt 
lehetőséget ad a logikailag, funkcionáli-
san stb. egy egységet képező hálórészek 
alhálókba szervezésére (top-down model-
lezési irány). Ugyanakkor a nagyobb rend-
szer is összeállítható az előre elkészített 
alhálókból (bottom-up modellezési irány). 
Az alhálók közötti kapcsolat megterem-
tése helyettesítő tranzíciókkal történik. 
Ezek a helyettesítő tranzíciók a magasabb 

szintű hálókban találhatóak, és elrejtik az 
alhálókban megvalósított funkcionalitást. 
Az alhálók a főhálótól függetlenül szer-
keszthetők, ezáltal az adott szinten lévő 
komplexitás alacsonyan tartható.

A Petri hálós modellezés a PetriDotNet 
programmal [6] támogatottan történt, ami 
a Petri hálók szerkesztésére, szimuláció-
jára és analízisére szolgáló keretrendszer. 
A futtatható modellek letölthetők [7]-ről.

2.1. A modellezett
biztosítóberendezés-
szerkesztési elvek áttekintése

A biztosítóberendezések konstrukciós 
felépítésük, ill. a vágányúti logika leképe-
zése szerint két fő csoportba sorolhatók. 
Ezek a táblázatos (vagy koordináta) és 
a nyomvonal (vagy geografikus) elvek, 
előbbi tovább bontható vágányutas illetve 
kaszkád elvekre. A kaszkád elv nem ké-
pezte a vizsgálatok tárgyát.

A táblázatos elv legjellemzőbb megje-
lenései a vágányutas elvű biztosítóberen-
dezések (pl. a mechanikus berendezések, 
Integra stb.). A beállítható vágányutakhoz 
kapcsolódóan a függőségek megvalósítá-
sa két táblázat – a menetterv és az elzárá-
si terv – alapján történik. Előbbi adja meg 
a vágányutak közötti kizárásokat, utóbbi 
pedig vágányutanként a lezáráshoz szük-
séges elemek állását.

A nyomvonalas elv alkalmazásában (pl. 
Dominó-70) a vágányúti elemek önálló 
objektumokként jelennek meg, melyek a 
topológiának megfelelően kapcsolódnak 
össze egymással. A váltók elvárt állása 
nincs előre definiálva, azt a berendezés 
minden vágányút számára beállításkor 
határozza meg. Jellemzően a vágányút 
start- és célpontjának kijelölése után az 
elemek között útvonalkeresés indul. A ke-
resés csúccsal szemben talált váltóknál 
szétágazik, gyök felől találtaknál „lenye-
si” a másik ágat, ezzel kizárva az onnan 
érkező esetleges keresést. Az oldalvé-
delmet nyújtó elemek szintén a keresés 
során jelölődnek ki. A vágányúti kizárások 
megvalósítása is elemenként történik. Két 
vágányút kizárja egymást, ha egy vágány-
úti elemet közösen, vagy egy oldalvédelmi 
elemet eltérő állásban használnának fel.

2.2. A modellezéshez felhasznált
topológia (állomásrészlet)

A biztosítóberendezési elvek modelle-
zéséhez egy célszerű elrendezést vá-
lasztottunk (ld. 1. ábra). A cél egy olyan 
topológia meghatározása volt, amely több 
vágányúti elemből (legalább két váltó) 
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épül fel, és ezáltal több vágányút beállítá-
sára is lehetőség biztosít. Így az esetta-
nulmány során kellően összetett, de még 
jól kezelhető modelleket építhettünk. A 
helyszínrajz egy háromvágányos állomás-
rész kezdőponti (páros) váltókörzetét és 
a hozzá tartozó T2 jelű biztosított tolatás-
jelzőjét jeleníti meg. Az esettanulmány az 
„A” jelű nyílt vonal felől induló, a T2 tola-
tásjelző által biztosított, a három vágány 
egyikére beállítható tolatóvágányutakhoz 
kapcsolódó funkcionalitás modellezésé-
re irányult. Az „A” jelű szakasz nem része 
a modellnek, csupán a csatlakozó vonal 
azonosítására szolgál.

rítás a modellezendő rendszerrel kapcso-
latban, mivel az ellenkező irány elhagyása 
nem jelent funkcióbeli elhagyást. 

3. Az elrendezésből következően 
nincs lehetőség a megcsúszások kezelé-
sére, így ezeket sem modelleztük.

4. Nem foglalkoztunk az oldalvédelmi 
kérdésekkel, az alapul vett helyszínrajzon 
nincsenek oldalvédelmet adni tudó ele-
mek. A modellekben ez az elhanyagolás 
jelenti (a vágányúti működésre nézve) a 
legjelentősebb funkcióbeli korlátozást.

5. Az a döntés, hogy vonatmenet he-
lyett tolatómenet beállítását modelleztük, 
hordozza azt az egyszerűsítést, hogy a 
vágányút lezárásához az elemek foglalt-
ságát nem kell figyelembe venni. (A vágá-
nyút feloldásában, illetve a váltók állítha-
tósági feltételeinek vizsgálatában viszont 
szerepet játszanak a foglaltságok.)

6. Nem valósítottunk meg vágány út-
tárolási funkciót. Egyszerre csak egy vá-
gányút jelölhető ki és állítható be annak 
érdekében, hogy a hozzá tartozó felté-
telek teljesülése jobban ellenőrizhető 
legyen (pl. „Ha a vonat elhaladt, akkor 
biztosan feloldódott minden elem?”). Új 
vágányút kijelölésére csak az előző teljes 
feloldódása után nyílik lehetőség. 

7. Nem modelleztük az egyéni keze-
léseket. A modellekben csak egyféle ke-
zelés létezik, ez a start és cél (csatlakozó 
vonal és fogadóvágány) kijelölése. Min-
den működés a vágányút beállításához 
kötődik.

8. A vágányút lezárás és rögzítés 
funkciókat egy lépésben modelleztük, 
elhanyagoltunk bizonyos ellenőrzéseket. 
A valós berendezések egyes feltételek 
ellenőrzését a vágányút beállítás során 
többször elvégzik (pl. váltó végállás), il-
letve más feltételeket folyamatosan el-
lenőriznek (pl. a jelző szabadra állítását 
követően a jelző mögötti szakaszok fog-
laltságát).

9. Meghibásodással, hibás működés-
sel (pl. hamis foglaltság) sem számolnak 
a modellek, kizárólag a normál folyamat 
működését modelleztük.

10. A vágányút feloldásához a közle-
kedő vasúti járműveket a modellező esz-
közöknek megfelelően, kellően rövidnek 
tekintettük. Ez a feltétel működésbeli 
megszorítást a modellekre nézve nem je-
lent.

Valamennyi itt megemlített egyszerű-
sítés és elhanyagolás a későbbiekben 
feloldható, illetve a modellek ezek beépí-
tésével tovább bővíthetők.

2.5. Vágányutas elv
A vágányutas elv modellezéséhez szük-
séges, a topológiának megfelelő menet-
terv az 1. táblázatban, az elzárási terv a 
2. táblázatban látható. A modellekben a 
modellezett funkciók lefutása során a kez-
dőállapotból indulva először megtörténik 

a beállítandó vágányút véletlenszerű kivá-
lasztása. Ekkor történik meg a menetter-
vi függőségek ellenőrzése és beállítása 
is. A modellekben az állapotváltozások 
sorozata innentől az elzárási terv leképe-
zésének megfelelően a beállítható három 
vágányút szerint ágazik szét. Ezeken az 
ágakon megtörténik a menetbeállítási 
parancsok kiadása, a váltók állítása és az 
egyes objektumok egyenkénti, majd a vá-
gányút teljes lezáródása. A lezárást köve-
tően a T2 jelű tolatásjelző szabadra áll, és 
a tolatómenet leközlekedhet. A vágányút 
feloldását a váltókörzet után, a fogadó-
vágányokhoz tartozó oldószakaszok vég-
zik. Ha az oldószakasz foglalt lett, majd 
felszabadult, ill. ezt követően a vágányút 
és az elemek lezárásai feloldódnak, akkor 
lehetőség van új menet beállítására.

1. táblázat. Az állomásrész menetterve
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 V
g

.

A
-II

. V
g

.

A
-II

I. 
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.

A-I. Vg. I.

A-II. Vg. II.

A-III. Vg. III.

2. táblázat. Az állomásrész elzárási terve

Mene-
tek

Beállítandó
elemek Állítható 

jelző
Jelzés-

kép
2 4

A-Vg. I. -/K T2 F 
A-Vg. II. +/E +/E T2 F 
A-Vg. III. +/E -/K T2 F 

2.6. Nyomvonalas elv
A nyomvonalas elv megvalósításához fel-
építhető az egyes vágányúti elemek kap-
csolatrendszere, melyek között a kom-
munikáció zajlik, és melyek a hozzájuk 
rendelt vágányúti funkciókat önmagukban 
képesek ellátni. Az egyes objektumok 
neve az őket szimbolizáló téglalapokban 
látható a helyszínrajznak megfelelő elren-
dezésben (2. ábra).

1. ábra: A modellezés alapjául szolgáló 
helyszínrajz

2.3. A modellezett funkciók
A modellezendő funkciók lehatárolásá-
nak elsődleges célja az volt, hogy az egy 
vágányúthoz tartozó valamennyi alapvető 
működés a lehető legegyszerűbb formá-
ban megjelenjen a modellben. A modelle-
zett funkciók:

– vágányút kiválasztása/kijelölése,
– váltók átállítása és lezárása, vágány-

szakaszok lezárása,
– vágányút lezárása,
– a lezárt vágányút kijelölésének tör-

lése,
– jelző szabadra állítás,
– tolató szerelvény közlekedése,
– a vágányút oldódása, és lehetőség 

új vágányút beállítására.
Célul tűztük ki, hogy a négy modell 

azonos funkciókörrel rendelkezzen a két 
elv tulajdonságainak minél jobb megtartá-
sa mellett.

2.4. Elhanyagolások, korlátok
A kijelölt feladat, illetve a választott hely-
színrajz alapján a következő egyszerűsíté-
seket, elhanyagolásokat tettük:

1. Nem használtunk időzítéseket a mo-
dellezés során. Bár erre mindkét eszköz 
(PetriDotNet és UPPAAL) használatával 
lehetőség lett volna, a modellek nem ke-
zelik az időt, csak az egyes állapotokat 
vesszük figyelembe. (Például a váltó csak 
a két végállásában lehet, ezek között a 
váltás pillanatszerű stb.) Ennek oka, hogy 
a vizsgálat középpontjában a folyamat állt, 
elegendő volt tehát az események be-
következését vagy be nem következését 
vizsgálni. 

2. Csak egy irányba állíthatók be 
vágányutak: az „A” kezdőpont felől a há-
rom vágány egyikére. Az ellenkező irány-
ba való közlekedést nem kezeli a modell. 
A vágányút célpontjait virtuális célokként 
képeztük le. Ez nem jelentősebb megszo-

 2. ábra: A vágányúti elemek
geografikus kapcsolatrendszere

A modellek működése a vágányutas 
modellekhez hasonlóan a start- és cél-
pontok véletlenszerű kiválasztásával 
történik (ld. 3. ábra, az egyes funkciók 
színezése megegyezik a később alkalma-
zott színezésekkel). Ezután egy kijelölő 
lánc fut végig a startból a topológiának 
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megfelelően összekapcsolt elemeken. A 
kijelölés a célba elérve visszafordul, és 
a folyamat lejátszódik a start irányába is. 
Ha egy váltó mindkét irányból megkapta a 
kijelölést, akkor a kívánt állásba állhat. Ha 
egy elem jól áll, és mindkét irányból ki van 
jelölve, lezáródhat. Ezután a kiválasztott 
célból a start felé végigfut a lezáró lánc.

rom beállítandó vágányútnak megfelelő 
függőségeket tartalmazza. Egy vágányút 
lezáródása három lépcsőben történik. 
Először a vágányútban érintett váltók pa-
rancsot kapnak a megfelelő állásba való 
állításukra, melynek hatására szükség 
esetén átállnak. Ezután a vágányúti funk-
ciókat végző hálórész a váltó elvárt állá-
sának ellenőrzésével egyidejűleg lezárja 
azokat. A váltó lezárása után az érintett 
vágányszakaszok lezárása is egyesével 
megtörténik. Mikor minden vágányútban 
érintett elem lezáródott, létrejöhet a vágá-
nyút lezáródása, melyet vágányutanként 
külön tranzíció végez el. Tüzelése előtt el-
lenőriz valamennyi előfeltételt: a vágány-
útban részt vevő váltó(k) helyes (elvárt) 
végállását, valamint minden, a vágányút-
ban érintett elem lezárt voltát. A tranzíciók 
működésükkel tokent juttatnak a vágá-
nyút lezáródását jelentő, valamint a jelző 
állítását lehetővé tevő helyekre. Az előbbi 
helyen lévő token egyben előkészíti a vá-
gányút oldását (élesíti a fogadóvágányhoz 
tartozó oldószakaszt), utóbbi segítségé-
vel pedig szabadra áll a tolatásjelző.

Ezután a tolatómenet leközlekedhet, 
a jelzőt meghaladva a vágányutat végig-
járja (a modellen nem jelenik meg), és 
rálép a megfelelő vágányon elhelyezett 
oldószakaszra. A foglalttá válással egy 
időben a jelző is átáll „Tilos a tolatás” ál-
lásba. A szakasz felszabadulásával egy-
szerre megtörténik a főháló (váltóállást 
kivéve) alapállapotba állítása:

– Feloldódik a vágányút.
– Feloldódnak a vágányúti elemek 

(váltók és vágányszakaszok). 
– Megszűnik a váltók állására vonat-

kozó utasítás.
– A menettervi függőségek megszűn-

nek, újra token kerül a háló elején talál-
ható helyekből álló mátrix megfelelő he-
lyeire.

– Új vágányút válik kiválaszthatóvá.
Ezzel véget ér egy vágányút beállítá-

sának, felhasználásának és feloldásának 
folyamata, új vágányút beállítására van 
lehetőség.

A továbbiakban csak a teljes háló egy 
részének (2-es váltó) részletes bemutatá-
sával foglalkozunk. A modell teljes leírását 
lásd [7]. A modellekben szereplő helyek 
és tranzíciók jelölése utal a leképezett vá-
gányúti elemre, illetve az elvégzett funk-
cióra (pl.: „T_2KUAVg3” = tranzíció, ami 
a 2-es váltó kitérőbe állítására ad utasí-
tást az „A” irányból a III. vágányra vezető 
vágány út beállításához. (Az elnevezések 
részletes leírását ld. [7])

Az 5. ábra a főháló (elzárási terv ré-
szének) a 2-es váltóra vonatkozó részletét 
mutatja. A főháló vágányutakhoz kapcso-
lódó hármas tagolása jól megfigyelhető. A 
különböző helyekhez szaggatott vonallal 

kapcsolódó „A2” jelű alháló külön képét 
a 6. ábra szemlélteti. A PetriDotNet esz-
közben kék színnel jelölt helyek az alhálók 
főhálóban is szereplő helyei.

A váltók állítására vonatkozó utasításo-
kat kiadó („T_2KUAVg3”, „T_2EUAVg2” 
és „T_2EUAVg1”) tranzíciók tokent juttat-
nak a váltó egyenes („P_2EU”) vagy kitérő 
(„P_2KU”) állásba állítására utasítást adó 
(vágányutaktól független) helyekre. Az 
első és a második vágányra beállítandó 
vágányutakhoz a 2-es váltó egyenes, a 
harmadik vágányra beállítandóéhoz pedig 
kitérő állására van szükség. A váltó elvárt 
állásának kijelölése egyértelmű, így az 
utasítás után a váltó átállhat („T_2AEK” 
vagy „T_2AKE” tüzelése, ld. 6. ábra). A 
váltó átállásának csak két feltétele van: 
kapja meg a megfelelő parancsot (token 
„P_2EU” vagy „P_2KU” helyen), és ne 
legyen lezárva (token „P_2LP” helyen). 
Mivel a modellben kiszigetelt szakaszként 
csak az oldószakaszok jelennek meg, a 
váltófoglaltság ellenőrzésére sem kerül 
sor. Foglalt váltó állítása természetesen 
nem megengedett, a példában ez úgy is 
értelmezhető, hogy a kezelő felelőssége 
meggyőződni a váltó szabad voltáról.

 3. ábra: A vágányúti funkciók
időbeli lefutása

Ha a vágányút le van zárva, akkor a 
kijelölésre már nincs szükség, így az 
eltörölhető. A kijelölés törlése szintén 
startcél, majd célstart irányban fut le. 
Ha vágányút kijelölés megszűnt, a T2 jel-
ző szabadra állítható. Ekkor a tolatómenet 
a beállított vágányúton leközlekedhet. A 
menet a start felől indul és a célig haladva 
minden elemet érint, és egyenként felold-
ja őket. A vágányút teljes feloldása után új 
menet beállítására van lehetőség. 

2.7. Vágányutas elv modellezése Petri 
hálóval a PetriDotNet eszközben

A menetterv és az elzárási terv függősé-
geit a főhálón egymás mellett helyeztük 
el, működésük egymás után következik 
(4. ábra).

4. ábra: A vágányutas elv Petri hálós
modell főhálójának térbeli elrendezése

A vágányút kijelölése a „honnan”-hely 
meghatározásával kezdődik, mely jelen 
példában csak az „A” irányú csatlakozó 
vonal lehet. Ehhez lehet ezután egy olyan 
„hová”-helyet választani, amibe a kivá-
lasztott irányból beállított vágányúton el 
lehet jutni (ez esetben Vg. I-III.). 

A vágányút meghatározásával („hová”-
hely kiválasztása) kerülnek megvalósításra 
a menettervei függőségek. Ez a menetter-
vi táblázat celláinak megfelelő, helyekből 
álló mátrixon történik. A tranzíció tüzelése 
során tokenek meglétét ellenőrizve bizo-
nyosodik meg róla, hogy nincs kiválasztott 
kizáró menet, illetve tokenek elvételével 
letiltja az ellenséges meneteket. A kizárás 
a vágányút feloldásáig marad meg (ekkor 
kerülnek vissza a kiindulási állapotnak 
megfelelően a tokenek).

Ezt követően a modell az elzárási terv 
alapján három fő sorra oszlik, ami a há-

5. ábra: A vágányutas elvű Petri hálós 
modell főhálójának 2-es váltóra vonatkozó 

részlete

6. ábra: A 2-es váltó alhálója a vágányutas 
elv Petri hálós modelljében

Ezután a főhálóban a váltó lezáró 
tranzíciók („T_2KLAVg3”, „T_2ELAVg2” 
és „T_2ELAVg1”) ellenőrzik a váltó elvárt 
végállását („P_2K” vagy „P_2E”), majd a 
„P_2LP” helyről elvéve és a „P_2L” helyre 
tokent juttatva elvégzik a lezárást.
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2.8. Nyomvonalas elv modellezése 
Petri hálóval
a PetriDotNet eszközben

A jobb áttekinthetőség érdekében ez a 
modell is fő- és alhálókból áll. A folyama-
tok lefutásának jobb követhetősége érde-
kében azonban nem minden objektum lett 
külön alhálóba szervezve, hanem csak az 
egyes funkciók. A felosztás a következő-
képp történt:

– Főháló: kijelölés, lezárás, kijelölés 
törlése

– Alháló 1: 2-es váltó állítás
– Alháló 2: 4-es váltó állítás
– Alháló 3: foglaltság és oldás
A főháló egyszerre több funkciót mo-

dellez, ezért több elérő hálórészből épül 
fel. Az egyes részek térbeli elrendezését 
a 7. ábra szemlélteti. A funkciók ilyen jel-
legű szintekbe szervezésének oka az volt, 
hogy az egyes horizontális hálórészek 
között vertikális, működésbeli kapcsolat 
van. A különböző funkciók, folyamatok 
az objektumokból és a helyszínrajznak 
megfelelő kapcsolataikból összeállított 
hálórészeken futnak le. Így összesen hat 
hálórész lett összeállítva a topológiának 
megfelelően (a 7. ábrán látható öt, illetve a 
külön alhálón megjelenő foglaltság és ol-
dás). A start- és célpont kiválasztása egy 
egyedi hálórészen történik, a topológiától 
függetlenül.

tartozó, a vágányútban már biztosan részt 
nem vevő oldalág kijelölése eltörölhető. 
Az elemek kijelölésének törlése addig tud 
visszafele haladni, amíg olyan elemhez 
nem ér, ami a vágányútban részt vesz. A 
kijelölés törlés folyamatának leírása a ké-
sőbbiekben történik.

Amint egy elem mindkét részhálóban 
(mindkét irányból) kijelölésre kerül, lehe-
tőség van az állítására és lezárására. A 
lezárás a kijelöléshez hasonlóan történik, 
a célpontok felől indulva. A célpontok cél 
felőli kijelölése indítja a folyamatot. Az 
egyes tranzíciók tüzelésükkel ellenőrzik, 
hogy az adott objektum ki van jelölve mind 
start és cél felől, és megfelelő állásban 
áll, illetve tokent juttatnak a lezárást jelen-
tő helyre. A start és cél objektumok külön 
nem záródnak le. Feladatuk csak a kijelö-
lés indítása, visszafele fordítása (célból a 
start felé), valamint a kijelölés törlésének 
előkészítése.

A lezáródás befejezését követően le-
hetőség lenne a vágányúthoz tartozó (to-
latás)jelző állítására. Ezelőtt azonban el 
kell törölni a már beállított és lezáródott 
vágányút kijelölését. Ezzel biztosítjuk, 
hogy a kijelölés hálórész alapállapotába 
kerüljön, és ne maradjanak olyan felesle-
ges tokenek, melyek szándékolatlan kije-
löléshez vezetnének a későbbiekben. A 
kijelölés törlése is a start felől indul, annak 
ellenőrzésével, hogy a lezárás visszaért a 
startba. A start felől történő kijelölés tör-
lésének folyamatát a vágányszakaszok-
hoz tartozó hálórészek mindkét irányból 
továbbadhatják, a váltókhoz tartozó háló-
részek pedig bármely két irányból érkezőt 
a harmadik irányba továbbítják. A start-
ból végigfutó kijelölés törlés nem ágazik 
szét, hanem csak a beállított vágányútnak 
megfelelő nyomvonalon fut le. Az egyes 
váltóktól viszont csak akkor halad tovább, 
ha az oldalágak kijelölésének törlése be-
fejeződött.

Mivel csak egyetlen start kiválasztása 
lehetséges, a célból történő kijelölés tör-
lése egyszerűbb hálórésszel rendelkezik. 
Ha a célból érkező kijelölés is „találkozna” 
csúccsal szemben fekvő váltóval, a hoz-
zá tartozó oldalág is a fentihez hasonló 
bonyolultságú lenne. A célból csak a ki-
választott célnak megfelelő törlés indul 
el, és fut végig egyértelműen a csak gyök 
felől érintett váltókon.

Ha a kijelölés törlés visszaért a startba, 
a T2 jelző szabadra állítható. A jelző sza-
badra állása után a menet leközlekedhet a 
beállított vágányúton, mely során oldja a 
lezárást. A tolatómentet egy, az oldás há-
lón a beállított vágányútnak (váltók állásá-
nak) megfelelően végigfutó token jeleníti 
meg (egységnyi hosszúságúnak tekintett 
vasúti jármű). Egy lezárt elem oldásának 
feltételei (a vágányutat fedező jelző sza-

7. ábra: A nyomvonalas elv Petri hálós 
modell főhálójának térbeli elrendezése

és kapcsolódásai (vö. 3. ábra)

A modell működése a főhálón kezdő-
dik, előbb a startok, majd a célok közüli 
választással. (Jelen példában egy start 
van, „S1”.) A megfelelő tranzíciók tüzelése 
előkészíti a vágányút start/cél felőli kijelö-
lését, valamint a kijelölés start/cél felőli tör-
lését, a megfelelő helyekre juttatott token 
segítségével. Ezen tranzíció tüzelésével 
megkezdhető a vágányút kijelölése, mely 
csúccsal szemben érintett váltónál ketté 
ágazik, míg gyök felől érintetteknél levág-
ja a másik ágon érkező kijelölés (keresés) 
lehetőségét. A keresés előbb a start felől, 
majd a kiválasztott cél irányából fut le. 

Már a kijelölés során elkezdődik azon 
„oldalágak” kijelölésének törlése, melyek 
a vágányútban nem vesznek részt. Je-
len topológián csak a start felől érkező 
kijelölés fog kettéágazni. Ha a kijelölés 
a startból olyan célhoz ér, amely nincs a 
vágányút céljaként kiválasztva, a hozzá 

8. ábra: A nyomvonalas elvű Petri hálós 
modell főhálójának 2-es váltóra vonatkozó 

részlete
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badra kapcsolásán és „Megállj!” állásba 
visszaállításán kívül):

– az előző foglaltsági szakasz foglalt 
volt (és az azonos működés következté-
ben feloldódott),

– az éppen vizsgált szakasz foglalt lett,
– a következő szakasz foglalt lett,
– a vizsgált szakasz felszabadult.
A foglaltságot továbbadó tranzíció tü-

zelése elvégzi az adott elem feloldását is, 
a kijelölés törléshez hasonlóan a lezárás 
helyekről elvett tokennel. A tolatómenet 
közlekedésének feltétele, hogy a tolatás-
jelző továbbhaladást engedélyező jelzési 
képet mutasson. A tolatásjelző „Tilos a 
tolatás” állásba az első mögötte lévő sza-
kasz (2-es váltó) foglalttá válását követő 
felszabadulásával egy időben kapcsoló-
dik vissza. A vágányútoldás elindulásának 
tehát feltétele a jelző ismételten felvett 
továbbhaladást tiltó állása. Ha a foglalt-
sági alháló végfutott, és a lezárt vágányút 
feloldódott (minden háló a – váltóállást ki-
véve – alapállapotában van), új start- és 
célpontok kijelölésére nyílik lehetőség.

A továbbiakban részletesen bemutat-
juk a 2-es váltó működését. A 8. ábrán 
az eddig alkalmazott funkció szerinti szí-
nezéssel ki vannak emelve a topológia 
alakját lekövető hálórészek, melyek az 
elemek nyomvonalas kapcsolatának felel-
nek meg.

kapacitáskorlátként szolgálnak a célból, 
hogy egyes működések csak egyszer 
futhassanak le (pl. egy objektumot egy 
irányból csak egyszer lehessen kijelölni).

Kijelöléstől függően a váltók állítása 
lehet szükséges, melyet az „A2” alháló 
valósít meg (ld. 9. ábra). Egy váltó csak 
akkor állítható („T_2AJB” vagy „T_2ABJ” 
tüzelése), ha ki van jelölve az eleje (token 
a „P_KS2E” helyen) és valamelyik szára 
felől (token a „P_KC2J” vagy „P_KC2B” 
helyen), nincs lezárva (token a „P_L2P” 
helyen) és nem foglalt (token a „P_F2P” 
helyen). (A tranzíciók nevében az állás-
hoz tartozó betűk sorrendje az állításra 
utal, pl. „T_2AJB”: 2-es váltó állítás jobb 
végállásból bal végállásba.) Amennyiben 
a váltó állítása nem szükséges, egyből 
lezáródhat. Ellenkező esetben a fent leírt 
feltételek együttes teljesülése esetén a 
váltó átáll, és azután záródik le (a „P_L2P” 
helyről a token átkerül a „P_L2” helyre) 
a megfelelő végállás (token „P_2J” vagy 
„P_2B” helyen) ellenőrzése mellett. 

2.9. Petri hálók tulajdonságának
ellenőrzése

A Petri hálók nem csak modellellenőrzés 
segítségével vizsgálhatók, hanem lehető-
ség van definiált, a Petri hálókra jellemző 
explicit tulajdonságok (ezeket ld. bőveb-
ben [5]) ellenőrzésére. Ezek egy része jól 
ismert algoritmusokra vezethető vissza, 
melyet számos Petri hálót szerkesztő-
elemző eszközben megvalósítottak. Az 
elkészített modelleken a következő tulaj-
donságokat ellenőriztük a PetriDotNet 
eszköz felhasználásával:

– Holtpontmentesség: nem akadnak 
el a modellek, azaz nem kerülnek olyan 
(deadlock) állapotba, amelyből nem tud-
nak továbblépni. 

– Korlátosság: az adott helyeken (és 
ezáltal a modellben összesen) a tokenek 
száma egy ismert felső határ alatt lehet. 
A bemutatott modellek e tulajdonság egy 
megszorítását, a biztosságot kell, hogy 
teljesítsék. Ennek értelmében minden he-
lyen legfeljebb egy token lehet.

– Megfordíthatóság: annak vizsgálata, 
hogy bármely kezdőállapotból elérhető ál-
lapotból vissza lehet jutni a kezdőállapot-
ba. Ennél egyszerűbb feltétel teljesítése 
is elegendő a modellek esetében, azaz 
létezik olyan visszatérő állapot, amelyben 
új vágányút kijelölése lehetséges.

A tulajdonságok teljesülését a 
PetriDotNet eszközben vizsgáltuk, mely-
nek eredménye tulajdonság sértést nem 
tárt fel. Ezen felül a modelleken modellel-
lenőrzést is alkalmaztunk, amit a követke-
ző részben ismertetünk.
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Die Möglichkeiten der Anwendung von formaler Modellierung im Be-
reich der Eisenbahnsicherungstechnik
In unserem zweiteiligen Artikel erforschen wir die Anwendbarkeit der formalen Me-
thode im Bereich der Eisenbahnen. Dafür werden die Fahrstraßen- und Spurplan-
stellwerksprinzipe mit zwei verschiedenen Methoden modelliert. In diesem ersten Teil 
werden der Lageplan und die Prämissen vorgestellt und werden der Aufbau und die 
Funktion der entstandenen Petrinetz-Modelle beschrieben.

Application opportunities of formal modelling in the railway interlock-
ing systems
In our article we search the application opportunities of formal modeling in the rail-
way interlocking systems. To achieve this goal we modeled the geographical and 
table-based principles of railway interlocking systems using two different formalisms. 
In this first part of our article we give a summary of our case study, initial conditions 
and we describe our Petri nets structure and behavior.

9.   ábra: A 2-es váltó alhálója
a nyomvonalas elv Petri hálós modelljében

A nyomvonalas elvű kijelölés úgy va-
lósul meg, hogy a csúcs felől érkező ke-
resés tranzícióban („T_KS2E”) ágazik el, 
illetve a gyök felől jövő keresések hely 
elemben találkoznak („T_KCS1_2”). Egy 
elem kijelölése úgy történik, hogy a kijelö-
lést végző tranzíció a kijelölés továbbadá-
sa mellet az adott objektumhoz tartozó ki-
jelölő „pót helyről” („P_KS2EP”) a tokent 
áthelyezi a kijelölő helyre („P_KS2E”). A 
gyök felől érkező kijelölésekhez egy kö-
zös „pót hely” tartozik, azáltal biztosított 
csak az egyik ág kijelölése mellett a másik 
ki nem jelölése („P_KC2P” valamint „P_
KC2J” és P_KC2B”). A „pót helyek” kü-
lönböző ellenőrzésekben vesznek részt 
bizonyos információk negáltjának előállí-
tásában (pl. a váltó nincs lezárva), illetve 
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1. BEVEZETÉS

A MÁV 75Hz-es vonatérzékelőinél több 
mint 10 éve üzemelnek a PowerQuattro 
Zrt. által fejlesztett és gyártott SIL4 biz-
tonságintegritású ütemadók és vevők. 
A cikk az alkalmazási környezetüket, az 
üzemeltetés során felmerült nehézségek 
okait és az ezekkel összefüggő eszközjel-
lemzőket kívánja bemutatni.

A PowerQuattro Rt. (2006-tól Power-
Quattro Zrt.) 2004-ben fogott bele SIL4-
es szintű biztosítóberendezési eszközök 
fejlesztésébe. Az újabb generációs biz-
tosítóberendezéseknél a vonatérzékelés 
és jelfeladás hagyományos kialakítására 
már nincs szükség, de a várhatóan hosz-
szabb átmeneti időszak indokolhatja a 
mai biztonsági elvárásokat teljesítő esz-
közök kifejlesztését. Elsőként az ütemadó 
család kifejlesztésére került sor (VBUPQ, 
ABUPQ család, amelyről a [4] cikkben 
részletesen olvashatnak), majd a 75- és 
400Hz-es vevőkére, még később az idő-
zítő óra és a villogtató fejlesztésére. Az 
ütemadó/vevő páros kialakításánál alap-
vető szempont volt, hogy a MÁV területén 
nagy számban működő és a továbbiakban 
is létesítendő 75Hz-es ütemezett szige-
teltsíneknél a vonatérzékelés és jelfel-
adás céljára, az sínáramköri jellemzők 
megváltoztatása nélkül legyenek ezek az 
eszközök felhasználhatók.

Az ütemadók és vevők első üzembe 
helyezésétől kezdve, amelyek elsősor-
ban új biztosítóberendezési építésekhez 
kötődtek, az üzemeltetők kifogásolták az 
eszközök gyakorinak mondható bizton-
sági leállásait. Az üzemeltetők kezdetek-
től azt a logikusnak tűnő érvet mondták, 
hogy a korábbi eszközöknél is hasonlók a 
környezeti feltételek, azok viszont problé-
mamentesen üzemelnek. A fejlesztők arra 
hivatkoztak, hogy a SIL4 biztonsági szint 
követelményei miatt kötelező a megfelelő 
környezeti feltételeket biztosítani. A ko-
rábbi eszközöknél a környezeti feltételek 
ellenőrzése az üzemeltető feladata volt, 
az új eszközöknél ezek jelentős részét az 
eszköz végzi. Az eszközök felülvizsgála-
tai a gyakori leállások okaira nem adtak 
választ. Néhány esetben túlfeszültségre 
utaló jeleket ki lehetett mutatni. A gyártó 
Üzemeltetési leírást is készített az eszkö-

A PowerQuattro által fejlesztett
biztonsági ütemadók és szigeteltsín vevők
üzemeltetési körülményei

ELEK LÁSZLÓ,
PÁL GYÖRGY

zökhöz azért, hogy a beépítéseknél, majd 
az üzem alatt, alapvetően fontosnak ítélt 
információk rendelkezésre álljanak. (Az 
összes általunk gyártott biztosítóberen-
dezési eszköz Üzemeltetési Leírása, va-
lamint előadások és konferenciák anyagai 
a www.pq.hu weboldalon elérhetők.) Az 
első telepítéseknél már látszott, hogy az 
üzemi körülmények eszközökre gyakorolt 
hatása ugyan érintett az Üzemeltetési le-
írásban, azonban a biztonsági leállások 
okainak magyarázatára részletesebben 
kellene kitérni. A gyártó ezért egyéb csa-
tornákon (pl. konferencia) is próbálkozott 
az eszközöket és a működtetés körülmé-
nyeit bemutatni. 

2. ÜTEMADÓK

Az ütemezett tápfeszültségről üzemelő szi-
geteltsíneknek a foglaltságérzékelésnél 
történő kedvező viselkedése ismert, 
ugyanakkor a jeltartalom a szigetelt sínnel 
kapcsolatba hozott fényjelző információi 
alapján történő változtatásával sebesség 
információkat is tartalmaz. A két funkció 
részben eltérő követelményekkel rendel-
kezik és további nehézséget jelent, hogy 
a vágány a villamos vontatásnak is része. 

Az új fejlesztésű ütemadó család 
egyes tagjainak az elvi működése azo-
nos, azonban a különböző célú felhasz-
nálás miatt eltérő kialakítással és szol-
gáltatásokkal rendelkeznek. Itt az egyes 
eltérő viselkedések kialakításának okaira 
és üzemeltetési körülményeire gyakorolt 
hatására térünk ki.

Vonali ütemadó (VBUPQ)
Az ütemadó SIL4-es, 2/2-es (redundáns) 
felépítésű, azonos hardverrel, különbö-

ző (diverz) szoftverekkel, csatornánkénti 
ütemgenerátorral és ellenőrző áramkör-
rel.

Az ellenőrző áramkörök többek között 
vizsgálják az ütemkijelölés érvényessé-
gét, a saját és a másik csatorna ütem-
generátorát, a másik csatorna ellenőrző 
áramkörének működőképességét és 
az ütemezett kimeneten megjelenő jel 
burkológörbéjét. A kijelölést minden ge-
nerált ütemciklus végén olvassák be, a 
ciklus közben történő kijelölés váltásnak 
nincs hatása a kimenetre, így a kimeneten 
mindig teljes ciklus jelenik meg. (1. ábra) 
(A cikkben szereplő 1-5. valós ábrák, de 
nem rendelkeznek idő és amplitúdó ská-
lával, csak a leírt jelenségek lefolyását 
szemléltetik.)

Ha a kijelölés szakadt állapotú, „1”-es 
ütem generálása történik (2. ábra ’1’ jelö-
lés). Előfordulhat, hogy a kijelölő érintke-
ző hálózat bizonytalan érintkezése miatt 
az ütemciklus végén a két csatorna nem 
azonos ütem kijelölést olvas be (2. ábra 
’2’ jelzés). Ekkor az egyik csatorna kijelö-
lés hiányt a másik „4”-es ütem kijelölést 
érzékel. Ilyenkor az ütemadó egy db jelet 
követően szünetelteti a kimeneti jelet. Ha 
az érvénytelen kombinációjú jel a szünet 
miatt hosszabb, mint a ciklusidő, bizton-
sági leállás következik be, mert a hiba két 
ciklust érint. (Jelen esetben ez nem tör-
tént meg.)

Az ütemezett kimeneti jel ellenőrzése 
során a generált és a kimeneti burkoló-
görbék él-átmeneteinek összehasonlítá-
sa történik meg. Az egy cikluson belül a 
jellemzők 40ms-nál nagyobb időeltérése 
esetén a ciklust hibásnak tekintjük, de az 
ütemadó tovább működik. Amennyiben 
két egymás utáni ciklus hibás, az ütem-
adó biztonsági leállást hajt végre, kimene-
te jelmentes lesz.

1. ábra: ‘4’-es ütemről ‘1’-es ütemre váltás a VBU PQ ütemadónál
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Az ütemadó üzeménél előforduló biz-
tonsági leállásokat döntően a kimeneti 
jelnél történő eltérések okozzák. Az ütem-
adó kimeneti jelet ellenőrző áramkörében 
nincs 75Hz-es sávszűrő, ezért a kimene-
ten jelmentes esetben (rövid vagy hosszú 
szünet) minden olyan zavaró jel megje-
lenik, mely a vágányon, vagy az áramkör 
egyéb helyein jelen van. A kimeneti jelsza-
kaszban a tápláló 75Hz-es inverter kime-
nő impedanciája a zavarjeleket elnyomja. 
Ha a zavarójel értéke eléri az érzékelési 
szintet (>100Veff) a kimeneti jel érzékelt 
burkológörbéje  megváltozik. Ha az ilyen 
nagyságú zavar két egymást követő cik-
lusidőben is fennáll, az ütemadó bizton-
sági leállást generál. Az ilyen leállásokra 
általában az jellemző, hogy az ütemadó 
újra indítható és a következő eseményig 

2. ábra: 50Hz-es zavartatás VBU PQ ütemadónál (mérés oszcilloszkóppal).
A zavaró feszültség értéke az érzékelési szint alatt van

3. ábra: Vontatási zavartatás ABU PQ8-nál. („2” ütemnél)
A vontatási visszáram változását a zavarfeszültség is követi.

(Az ábra közepén futó sötétebb jeltartalom)

4. ábra: Idegen ütemadóról származó 75Hz-es jel. (Érzékelési szint alatti.)
Csak 1db cikluson belül van jelen.

zavartalanul üzemel. Azonban a biztonsá-
gi helyzet fenntartása érdekében ilyenkor 
szükséges, hogy az ütemadó üzemének 
helyreállítását az ok kiértékelése, esetleg 
megszüntetése utáni döntés határozza 
meg.

Az 50 Hz-es zavarójelet sem a szige-
teltsín vevő, sem a mozdonyvevő az al-
kalmazott 75 Hz-es sávszűrők miatt nem 
érzékeli. Az első időszaktól kezdődően 
felmerült, hogy a vevőhöz hasonlóan az 
ütemadónál is célszerű lenne a kimenet-
ről ellenőrzési céllal visszavezetett jel út-
jában 75Hz-es szűrőt alkalmazni, ennek 
kifejlesztése meg is történt. A szűrő a 
nem 75Hz-es, 100Veff értéknél nagyobb 
idegen, zavarójeleket hatásosan kiszűri. 
A szűrés azonban a vágányhálózatban és 
a földelési rendszerben bekövetkező, a 

biztosítóberendezés egyéb eszközeire is 
veszélyt jelentő változásokat elfedi. Ilyen 
hatással rendelkezik például a megvál-
tozott földelési helyzet miatt a vontatási 
áram-aszimmetriából származó 50Hz-es 
frekvenciájú zavarójel (3.  és 4. ábra)

Ilyen állapotnál egy felsővezetéki zárla-
ti eseménynél jelentős túlfeszültség juthat 
be a biztosítóberendezési áramkörök-
be is. Az is lehet, hogy a hibás helyzetet 
okozó kapcsolaton a 75Hz-es jelnél is 
létrejöhet sínből kilépő áram, amely pár-
huzamos útvonalat jelentve akár szélső 
esetben söntetlen állapotot is létrehozhat 
az érintett részen. Egy ilyen helyzetnél 
jelkeveredés is létrejöhet. Az állapot oka 
az előírásoktól eltérő földelési kialakítás, 
vagy az abban létrejött jelentős változás, 
amelynek a felszámolása üzemeltetési 
kockázat miatt indokolt. A szűrő alkalma-
zásával ugyan az ütemadó biztonságinteg-
ritási szintje nem csökken, de az említett 
kockázatok miatt a szűrő alkalmazását 
csak a biztonsági megfontolások után ja-
vasolja és csak átmeneti időszakra.

Más a helyzet a 75Hz-es zavaró jel 
esetén. Az ilyen jel idegen ütemadóról 
származik, és ha nem hevederzárlat kö-
vetkezménye, a jel forrása egy távoli ütem-
adó (5. ábra).

A szigeteltsín vevő ilyen hibát csak 
ritkán képes felfedni, ezért az rejtve ma-
radhat. Az idegen 75Hz-es ütemezett jel 
a mozdonyvevő számára kiértékelhető, 
ezért annak jelenléte biztonsági kocká-
zatot jelenthet. Az ütemadó a 75Hz-es, 
100V értéknél magasabb feszültségű ide-
gen jeleket, a saját ütemciklusa szünet-
szakaszában hibának érzékeli, és ha két 
egymást követő ciklusban előfordul, biz-
tonsági állapotba vezérli az ütemadót. A 
kimeneti jel szempontjából összekapcso-
lódott ütemadóknál kicsi a valószínűsége, 
hogy mindkettő biztonsági leállást hajt 
végre. Ilyen esetben bármelyik leállása 
nem szünteti meg az idegen jel jelenlétét 
a leállt ütemadóval már nem táplált sza-
kaszban. Ezzel együtt azonban fontos, 
hogy az ütemadó az ilyen helyzet felfedé-
sében az alábbiakban felsoroltak szerint 
segítséget nyújt: 

– Mivel az ütemadó egyes csatorná-
inak megfelelő működését külön-külön 
C biztonsági osztályú jelfogó állapota is 
reprezentálja, az antivalens működésű 
jelfogók SIL4 fokozatú jelzést képesek 
adni a biztosítóberendezés felé. Ennek 
megjelenítése állomásközben alkalmazott 
ütemadó esetében a meglévő térközzavar 
áramkörben „vagy” kapcsolattal történik.

– A jelmentes ütemadó miatt a táplált 
térköz nagy valószínűséggel, a referencia 
jel hiánya miatt a szomszédos térköz pe-
dig biztosan foglalt állapotot jelez. 
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– Helyszínen az ütemadó előlapi 
visszajelentései egyértelműen jelzik az 
üzemállapotát. A biztonsági leállásban 
lévő ütemadó kimenete jelmentes, ezért 
a kimeneten lévő visszajelentő LED sö-
tét. Ha idegen feszültség van jelen a LED 
valamilyen fényerővel világítani fog, és ha 
ütemezett az is megállapítható.

Állomási ütemadók
(ABUPQ-8, ABUPQ-4)
Az ABUPQ-8 állomási ütemadó esetében 
az egyes ütemek kijelölése az ütemadón 
belül fix kialakítású. Az egy időben rendel-
kezésre álló ütemek közül az épen szük-
séges kiválasztását a biztosítóberende-
zésben lévő jelfogók érintkezői végzik. Az 
ABUPQ-8 ütemadónál az üzembiztonság 
fokozása érdekében két szinten történik 
az ütemek előállítása. Ez egyik szinten az 
1, 1E és 1R ütemek előállítása történik. 
(1E ütem az energiaellátás terhelésének 
kedvezőbbé tétele érdekében az 1-es 
ütemhez képest azzal minden jellemzőjé-
ben egyező, de ahhoz viszonyítva a cik-
lusidő 1/3-ával eltolt helyzetű, amelynek 
a felhasználása nagyobb állomásokon 
indokolt lehet. Az 1R ütem módosított jel-
lemzőkkel rendelkező 1-es ütem, amely 
csak referenciajel biztosítására szolgál). A 
másik szinten a 2, 3, 4 és a nem haszná-
latos 4* ütemek előállítása történik. A két-
szintű kialakítás célja elsősorban az, hogy 
külső zavar esetén, ha az un. magasabb 
ütemeket tartalmazó szinten jelenik meg, 
vagy a magasabb szintű ütemek előállítási 
szintjén meghibásodás történik, szelektív 
leállítás történhessen. Ezáltal az 1-es üte-
meket tartalmazó szint tovább üzemelve 
lehetővé teszi a szigeteltsínek üzemét, és 
így – ha korlátozással is – a vonatok állo-
máson történő áthaladtatását, miközben 

teljesül a jelfeladás szempontjából is az 
alapbiztonság. Az ütemadó által szolgálta-
tott ütemek az állomási jelfeladásnál meg-
határozott alapidőkkel rendelkeznek. (1 és 
3-as ütemnél 180ms, 2 és 4-es ütemnél 
160ms) Egyes helyszíneken a bejárati 
jelző megálljra ejtő és a fogadó vágányok 
között is előfordulnak 75Hz-es szigetelt-
sínek. Ezek táplálása céljára történt kifej-
lesztésre az ABU PQ4 ütemadó. Ez a he-
vederzárlat érzékelés érdekében a gyártó 
által beállítható 130ms, vagy 150ms (tér-
közökben használt) alapidejű 1, 2, 3 és 
4-es ütemeket szolgáltat. Központi térkö-
zök esetén párban, eltérő alapidőkkel, ál-
lomási elhelyezéssel ez az ütemadó kerül 
felhasználásra térköztáplálás céljára is.

Állomási ütemadóknál végrehajtott 
ellenőrzések és a biztonsági reakciók 
esetében a vonali ütemadónál leírtak ér-
vényesek. Ezek esetében is előfordulnak 
külső ok miatti leállások, melyeket ritkán 
50Hz-es zavarójel, azonban legtöbbször 
75Hz-es idegen jel miatti jelkeveredések 
okoznak. A jelkeveredések okai a legtöbb 
esetben egyszerű huzalozási hibák, rit-
kábban kapcsolástechnikai hibás helyzet, 
ahol pl. közbenső váltó esetén a vonatfo-
gadó vágányra átmenetileg egyszerre 
kerül eltérő ütemű táplálás. Az állomások 
bonyolultabb földelési rendszere miatt az 
építések kezdeti időszakában szoktak 
előfordulni hibás földelési kivitelezések 
és ezek miatt jelentősebb 50Hz-es zava-
rok. A leállás felfedése eltér a vonali térkö-
zökben kialakítottól, amely az alábbi: 

– Az állomási ütemadó esetében szin-
tenként bármelyik ütemnél történik hiba, a 
teljes fokozat biztonsági leállítása megtör-
ténik. Az 1-es fokozat biztonsági leállása 
esetén a magasabb ütemet szolgáltató 
fokozat is leállításra kerül.

– Ha az 1-es ütemfokozatok leállnak 
az állomáson a táplált szakaszok egyide-
jűleg hamis foglaltságot mutatnak.

– Magasabb ütemfokozatok leállá-
sa esetén a menetben érintett szigetelt 
szakasz részére nem áll rendelkezésre 
a tápfeszültség, ezért hamis foglaltságot 
eredményez és áramellátási zavar is ke-
letkezik.

– Az ütemadó előlapján lévő vissza-
jelentésekről az ütemadó üzemi állapota 
megállapítható.

– Az ütemadó szintenként rendelkezik 
2-2 db ’C’ biztonsági osztályú antivalens 
működésű jelfogókkal, amelyekről a SIL4 
fokozatú jelzés az áramellátás felügyeleti 
rendszerébe van bekötve. 

Az eddig leírtakból is következik, hogy 
előfordulnak olyan ütemadó leállások, 
amelyeknél a gyártói vizsgálat nem állapít 
meg meghibásodást. Ennek ellenére a 
gyártó szervize semmilyen formában nem 
gyakorol nyomást az üzemeltetők felé, 
hogy az általuk hibásnak vélt eszközt ne 
vizsgáltassák meg. Ennek elsősorban az 
az oka, hogy biztonsági leállások  külső 
körülmények hatásaiból is megtörtén-
hetnek. Ilyen pl. az üzem során az ütem-
adókat érő túlfeszültségek. Az eszközök 
túlfeszültség védelemmel rendelkeznek, 
amelyek normál esetben öngyógyulók. 
Azonban ez csak akkor igaz, ha a túlfe-
szültség mértéke nem olyan nagy, hogy 
a védelmet ellátó eszköz tönkremenetelét 
okozza. Ilyenkor a túlfeszültség védelmi 
eszköz legtöbbször szakadásba kerül, 
és egy bekövetkezett biztonsági leállást 
követően az ütemadó zavartalanul tovább 
üzemeltethető. Ekkor azonban az ismét-
lődő túlfeszültségek már bejutnak az esz-
közbe, ahol a mértéküktől függően káros 
hatást fejtenek ki. A bejutó túlfeszültségek 
bármelyike elérhet olyan értéket, hogy 
azonnali meghibásodást is okozhat. Má-
sik előforduló túlfeszültség okozta hatás, 
amikor annak mértéke tartósan a határér-
téknél van. Ekkor a védelmi eszköz felme-
legszik, amelynek következményeként a 
panelsérülés is megtörténhet. Ezen okok 
miatt a gyártó szervize bármely okkal 
bekerült ütemadó esetén a túlfeszültség 
védelmi eszközt feltétel nélkül cseréli. Ti-
pikus hibajelenség, hogy az eszközbe be-
jutó a túlfeszültségek hatására a kimene-
ten lévő egyik „öngyógyuló” kondenzátor 
kis értékeket veszít a kapacitásából. Ha 
az értékvesztés már 50% körüli, véletlen-
szerű biztonsági leállásokat okoz. Ezért a 
bármely okból szervizbe került ütemadó-
nál a kondenzátor ellenőrzésre kerül, és 
szükség esetén cserélik. Véletlen meg-
hibásodásból eredő biztonsági leállások 
viszonylag kis számban fordulnak elő.

5. ábra: A kijelölő áramkörben lévő bizonytalan érintkezések hatása
VBU PQ kimeneti jelnél.

1. A két csatorna által egyformán kiértékelt szakadás a kijelölésnél.
2. A gyors változások miatt a csatornáknál eltérő a kiértékelés

(Mivel csak egy cikluson belüli a hiba, nem okoz biztonsági leállást)
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SZIGETELTSÍN VEVŐK

A fejlesztés a MÁV-nál nagy számban 
üzemelő 400 és 75Hz-es vonatérzéke-
lést biztosító vevőkre terjedt ki. A vonat-
érzékelésnél tengelyszámlálókra történő 
váltás következtében a 400Hz-es vevők 
alkalmazása néhány helyszínt követően 
az új állomási berendezéseknél már nem 
szükséges. A 75Hz-es vevők is az újab-
ban létesített biztosítóberendezésekben 
már nem látnak el vonatérzékelési funk-
ciót. Ugyanakkor a jelfeladás ellenőrzése 
SIL4-es eszközzel történhet. A vonatér-
zékelést végző, valamint a csak jelfeladás 
meglétét érzékelő 75Hz-es vevőink vi-
szonylag nagy számban üzemelnek, ezért 
indokoltnak látjuk, hogy az üzemeltetésük 
során szerzett ismereteket ezeknél is köz-
readjuk.

A 75Hz-es szigeteltsín vevők SIL4-es 
2/2-es hardver felépítésűek. A csatornák 
hardveres felépítésükben eltérőek. Egyik 
lényeges eltérés a szigetelt szakaszról 
származó sínjel sávszűrőjénél található. 
Az egyik csatorna analóg, a másik csa-
torna digitális szűrővel rendelkezik. Az 
eltérő szűrőtípus nagyfokú biztonságnö-
vekedést eredményez, ugyanakkor a vevő 
működésénél kezelendő nehézségeket is 
jelent. 

Normál körülmények esetén a sínjel 
vonatmentes időben a ballasztellenállás 
függvényében változik, a változás lassú 
és a jól beszabályozott sínáramkörnél 
csökkenés esetén sem éri el a hamis 
foglaltságot jelentő alsó értéket. Egyes 
körülmények esetén, pl. útátjárók sózása, 
vagy az ágyazatba került szennyezés mi-
att nedves párás időben a ballasztellenál-
lás csökkenés miatt bekövetkezhet hamis 
foglaltság. Az EVPQ-75 vevő reakciója 
ezekben a helyzetekben megegyezik a 
hagyományos (egy csatornás) elektroni-
kus vevőknél tapasztalttal. Bizonytalan 
sönt helyzetnél, azonban eltérő. Ilyeneket 
okozhat pl. egy földelő vezeték, amely a 
két sínszál összezárás értékének impul-
zusszerű változását okozza, vagy olyan 
kontakthiba, amely a sínjelnél a foglaltság 
és a szabaddá válás értékek között több-
szöri gyors változásokat eredményez. Ha 
a változások sebessége kritikus értékű, 
a vevő működésében kiértékelési hibát 
okozhat, amely miatt biztonsági leállás 
(együttfutási hiba) történik. Ennek oka, 
hogy a sínjel változása (egységugrás) a di-
gitális szűrő után kisebb tranziens késlel-
tetéssel jelenik meg, mint az analóg szűrő 
után. Ez normál körülmények között nem 
okoz problémát. Azonban, ha a sínjel bur-
kológörbéjének változása (modulációja) a 
jelszakaszban gyakoribb, mint az üteme-
zési moduláció, az analóg szűrő nagyobb 

késleltetési ideje miatt a sínjel mért értéke 
eltér (esetleg jelentősen) a két csatorná-
ban. Így előfordulhat az a helyzet, hogy 
míg az egyik csatorna foglaltsági állapotot 
vált, a másik úgy dönt, hogy nem változ-
tat ezen az állapoton. Ez az együttfutási 
probléma biztonsági leálláshoz vezethet 
(6. ábra).

Ilyen biztonsági leállások nem sok al-
kalommal, alapvetően új szigeteltsínek 
üzembe helyezését követően fordultak 
elő. A jelenség felderítése Cegléd állomás 
építése során történt, ahol a vágányokon 
közlekedő gumikerékkel is rendelkező 
járművek miatt rendszeresen előfordultak 
együttfutási hiba miatt biztonsági leállá-
sok.

Az 50Hz-es zavarójelet a csatornák-
ban található szűrők kiszűrik, illetve a 
diverz kialakításuk miatt meghibásodás 
esetén sem kell biztonságot veszélyezte-
tő helyzettel számolni. Az 50Hz-es zavar-
tatás a vevő működésére bizonyos érték 
fölött azonban hatással van. A zavaró jel 
a vevő bemenetére kerülő 75Hz-es jelet 
modulálja. A vevő érzékelési szintjének 
felső határáig (kb. 32Veff) növekvő zavar-
feszültség nem okoz problémát. Ez azért 
van így, mert a szigetelt szakasz táplálása 
a beállítási táblázat szerint történik, és jó 
ballasztellenállás esetén is a sínjel maxi-
mum 10Veff körüli, de jellemzően ennél 
alacsonyabb értékű, ezért tartalékkal ren-
delkezik. Azonban egy bizonyos szint fö-
lött a digitális szűrőt tartalmazó csatornán 
lévő limiter olyan mértékben vágja le a mo-
dulált feszültség felső részét, hogy a meg-
maradó 75Hz-es komponens nem éri el a 
szabaddá válási értéket. Az analóg szűrő 
alacsony jelszintű szűrő és a jel leosztása 
miatt a digitális szűrőnél nagyobb mértékű 
modulált jelnél tapasztalható csak a kijel-
zett sínfeszültség értékének csökkenése. 
A jelenség közben a sínjel változatlan, de 
a két csatorna által mért érték különbsé-
ge a csatornák mérésének szétcsúszását 
okozza. Szabad állapotú szakasznál, ha 
az egyik csatornában a foglaltsági érték 

alá csökken, együttfutási hibával történő 
biztonsági leállást okoz. Az eltérés a ki-
jelzőn jól megfigyelhető, ezért segítséget 
jelenthet az 50Hz-es zavaró feszültség, 
még problémát nem okozó, nagyobb mér-
tékű megjelenésének észleléséhez. Mivel 
a vontatási visszáram értéke változik és 
vele együtt az aszimmetria mértéke is, a 
két csatorna kijelzőn látható feszültségek 
közötti eltérés is változó. 

A vevők meghibásodása ritka, és vé-
letlenszerű alkatrészhibák jellemzik. Sze-
rencsére a leírt külső okokra visszave-
zethető hibák is az üzembe helyezéseket 
követő kezdeti időszak után csak ritkán 
fordulnak elő. 

A szigeteltsín vevők ellenőrzése
A Gyártó és Tanúsító javaslata alapján a 
két csatorna együttfutásának hosszabb 
időszakban történő biztosítása érdeké-
ben megállapodás történt a TEB Főosz-
tály Biztosítóberendezési Osztályával és a 
Biztonsági Szervezettel a vevők évenkénti 
ciklikus ellenőrzésére. Fontos megje-
gyezni, hogy a két csatorna együttfutásá-
nak nem tolerálható mértékét a vevő ke-
zeli. A probléma ilyenkor az, hogy egyre 
növekvő biztonsági leállásokon keresztül 
az üzemkészség romolhat. A gyártó kifej-
lesztette és elkészítette az un. „kalibráló 
eszközt”. Az eszköz hardveres kialakítá-
sa és speciális szoftvere révén alkalmas 
a vevő funkcionális felülvizsgálatára is, 
amely a biztonságintegritás megtartása 
miatt fontos. A kalibrálás során megtörté-
nik, amennyiben szükséges, a két csator-
na esetleges alkatrész-érték változása mi-
att a sínjel mérés megengedhető mértékű 
„összehúzása” is. A vizsgálat a vevő meg-
bontása nélkül annak üzemeltetési hely-
színén (az üzemelésből kivonva) pár perc 
alatt elvégezhető. A vizsgálat adatairól, 
benne a kalibrálás mértékéről vevőnként, 
a program által kitöltve, meghatározott 
tartalmú jegyzőkönyv készül. A jegyző-
könyvet a program adatbázisban tárolja. 
Ha a számítógép élő internetkapcsolattal 

6.ábra: Az EVPQ-75 vevőnél biztonsági leállást okozó sínjel változás.
A 11-13 s.sz.-nál az ”A” és „B” csatorna eltérő reakciója látható.
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rendelkezik, a program futásakor vagy an-
nak későbbi megnyitásakor az adatok au-
tomatikusan feltöltődnek a TEBTK szerve-
rére. Az adatbázisból alkalmas helyen a 
joghatályos jegyzőkönyv kinyomtatható. A 
vizsgálati egység része egy címkenyomta-
tó is, amely a vevőre felragasztható mat-
ricát nyomtat. A címkén a vizsgált vevő 
azonosító száma és a következő vizsgálat 
időintervalluma szerepel. A szoftver segít-
ségével lehetőség van a vevő nem felejtő 
memóriájából időbélyeggel rendelkező 
működési állapot információkat, az opti-
kai kapcsolat miatt akár üzem közben is 
kiolvasni. Az így kiolvasott adatállomány-
ból megfelelő gyakorlattal azonosíthatók 
az egyes hibás helyzetek is (5. ábra). A 
kalibrálóeszközzel a leírt vizsgálatokat 
az üzemeltető is el tudja végezni, mert a 
PowerQuattro Zrt. az üzemelő helyszínek 
alapján kijelölt szakembereket a fentiek 
elvégzésére kiképezte.

KONKLÚZIÓK

A cikkben bemutatott SIL4 biztonságin-
tegritású eszközök üzeménél szerzett ta-
pasztalatok a fejlesztő és gyártó számára 
is tanulságokkal jártak. A fejlesztőknek 
az elvárható biztonság megteremtése 
érdekében meg kellett ismerni az elmé-
leti hátteret és a működtethetőség feltét-
eleit. Ennek során szembesültek azzal, 
hogy a pálya és a villamos vontatással 
közös felület miatt üzem közben bármikor 
megjelenhetnek az eszközök működését 
befolyásoló külső körülmények. A koráb-
bi rendszerben működő eszközöknél az 
ilyen események után sokszor tartósan 
megmarad az üzemi feltételeket rontó 
helyzet és csak akkor kerül felfedésre, 
ha a működtetés lehetetlenné válik. Eköz-
ben akár hosszabb időszak alatt is jelen 
lehetnek olyan állapotok, amelyek akár 
a biztosítóberendezés más eszközeire is 
veszélyt jelentenek, de olyanok is, ame-
lyek a biztonság ellen hatnak. A legma-
gasabb biztonságintegritású eszközöknél 

kötelezően elvárt, hogy a veszélyt jelentő 
helyzeteket már az előtt felfedje (és nem 
elfedje), mielőtt azok a biztonságot veszé-
lyeztetnék. Azonban mivel megszüntetni 
nem tudja, a reakciója az un. biztonsági 
leállás, amely a vasút üzemének meg-
zavarását eredményezi. Az üzemeltetők 
feladata, hogy a biztonság felügyeletével 
együtt a biztosítóberendezések folyama-
tos üzemét is biztosítsák. Ha a folyamatos 
üzem sérül, konfliktusokat okoz és sok 
esetben a „mindenáron fenntartandó” 
üzemeltetés elvárás miatt a biztonsági 
megfontolások háttérbe szorulhatnak. 

Az új biztosítóberendezéseket építők 
számára javasolt, hogy ahol ez szüksé-
ges a korábban megalkotott szabályok 
és előírások ismeretében kell kialakítani a 
határfelületeket. Ha ez nem úgy történik, 
később üzemeltetési nehézségek forrása 
lehet. A biztosítóberendezéseknél a föl-
delési tervek túlmutatnak az érintésvédel-
mi és a vontatási előírásokon. Előfordul, 
hogy a biztosítóberendezés üzemelteté-
séhez fontos, vágánykörnyezetre vonat-
kozó földelési terv és mérési jegyzőkönyv 

Betriensbedingungen für von PowerQuattro Co entwickelten und 
gefertigten Codegeneratoren und Gleisstromkreiseempfänger
Die von PowerQuattro Co entwickelten und gefertigten -Codegeneratoren und 
Gleisstromkreisempfänger mit SIL4 Sicherheitsintegritätslevel funktionieren 
unter Bedingungen, die früher für die Nicht-Sicherheitsausrüstung mit ähnlicher 
Funktionalität angegeben wurden.
Wenn die Änderung der überwachten Eigenschaften den steuerbaren Betrieb 
gefährdet, ergibt sich ein sicherer Zustand an den Geräten.
In diesem Artikel werden die wesentlichen Änderungen im betrieblichen Umfeld sowie 
deren Konsequenzen vorgestellt, die sich aus diesem sicheren Zustand ergeben.
Um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten, ist es daher sehr wichtig, die 
vorgegebenen, spezifizierten Umgebungsbedingungen vorzusehen.

Operating conditions of code generators and train detection receivers 
developed by PowerQuattro Co.
The SIL4 safety integrity level code generators and train detection receivers developed 
and manufactured by PowerQuattro Co are operating properly under conditions 
which were specified earlier for the non-safety equipment with similar functionality. 
If the change of monitored characteristics jeopardizes the controllable operation, 
this is resulting safe state at the devices. This paper presents the main changes in 
the operational environment as well as their consequences resulting transition this 
safe state. Therefore, in order to ensure continuous operation, it is very important to 
provide the specified environmental conditions.

nem készül, és a földeléseket ezek hiá-
nyában rutinszerűen alakítják ki. Kedvező 
tapasztalat, hogy az üzemeltetők, ha néha 
nehézségek árán is, de megteremtik az 
eszközök működtetéséhez elengedhetet-
len külső feltételeket.
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A cikk az ETCS küldetés-indítás utáni első 
menetengedély megszerzésének kérdé-
seit tárgyalja az ETCS L2 rendszerek-
ben. Az itt ismertetett Megbízható Terület 
funkció érdekessége, hogy bár az ETCS 
L2 szállítók projektáló eszközeiben meg-
található ez a menüpont, az ETCS szab-
ványban nem tesznek róla említést. Sőt, 
internetes kereséssel sem lehet érdemi 
információt találni róla. Ebből a szem-
pontból a cikk részben hiánypótló céllal 
készült. 

Az üzemeltetők részéről általános el-
várás, hogy legkésőbb a kijárati jelzőnél 
minden vonatnak menetengedélyt kell 
kapnia. Azonban, mint látni fogjuk, ennek 
a követelménynek a teljesítése korántsem 
magától értetődő. A már üzemelő külföldi 
ETCS L2 rendszerek többsége nagyse-
bességű pályaszakaszokon létesült. Ezek 
esetében a vonatok általában hagyomá-
nyos vonatbefolyásolással rendelkező 
belvárosi pályaudvarokról indulnak, majd 
a várost elhagyva felhajtanak a nagyse-
bességű pályára, ahol ETCS 2-es szint-
re átlépve folytatják útjukat, végül ismét 
a hagyományos pályahálózaton, nemzeti 
vonatbefolyásolással érkeznek meg cél-
állomásukra. Az ilyen vasútüzemben az 
első ETCS menetengedély megszerzése 
az ETCS L2 terület határán, a beléptetési 
folyamat keretében történik. Az ETCS L2 

Az első ETCS L2 menetengedély
megszerzésének kihívásai
visszaforduló vonatok esetén

TÖRÖK IMRE
terület belsejében csak rendkívüli üzemi 
esetekben kerül sor ETCS küldetés-indí-
tásra vagy vonatok visszafordulására.

Ezzel szemben a hazai ETCS L2 pro-
jektek a hagyományos pályahálózaton 
épülnek ki, és így normál üzem esetén is 
rendszeresen elő fog fordulni ETCS külde-
tés-indítás az L2 területen belül vonatkép-
zés, visszafordulás vagy elegyváltás után. 
Az útátjárók biztosításának kérdésén kívül 
ez jelenti a másik nagy eltérést a nagyse-
bességű pályákon kiépített ETCS L2 rend-
szerekhez képest, amelyre már a tervezési 
fázisban kiemelt figyelmet kell fordítani.

A küldetés-indítás utáni
első menetengedély
megszerzésének folyamata

Az ETCS küldetés-indítás utáni első me-
netengedély megszerzése többféle mó-
don történhet, de minden esetben az 
alábbi folyamatot követi:

– regisztrálás a GSM-R hálózaton 
(amennyiben térerő nélküli, vagy más 
GSM-R szolgáltató által lefedett körzetből 
érkezik a vonat),

– kapcsolódás az RBC-hez (Session 
Management),

– RBC számára megbízható pozíció 
megszerzése,

– menetengedély vonathoz rendelése 
és elküldése a fedélzetre.

A fenti lépések egymásra épülnek, a 
következő lépés végrehajtásának mindig 
előfeltétele az előző lépés sikeres befe-
jezése. A teljes folyamat lejátszódásának 
komoly időszükséglete van. Amikor az 
első ETCS menetengedély kiutalása az 
L2 terület határán, az ETCS L2 belépte-
téskor történik, akkor az jelent kihívást, 
hogy miként biztosítható elegendő hely a 
beléptetéshez szükséges balízcsoportok 
kellő távolságra történő elhelyezésének. 
Amennyiben az első menetengedély ki-
utalása az L2 területen belül történik, 
akkor pedig az okoz nehézséget, hogy 
miként lehet minél előbb megbízható po-
zícióhoz juttatni a vonatot, és ezáltal minél 
előbb menetengedélyt kiutalni a részére.

Mitől lesz megbízható a vonat 
pozíciója az RBC számára?

A vonatok pozíciója tekintetében az RBC 
csak arra az információra tud hagyatkoz-
ni, amit a vonatok önmagukról jelentenek 
számára. Ez a pozíciójelentés a teljes-
ség igénye nélkül az utoljára kiolvasott 
balízcsoport (LRBG - Last Relevant Balise 
Group) azonosítóját, az attól mért menet-
irányt és távolságot (a becsült távolságmé-
rési hibatartománnyal együtt), valamint egy 
ún. LRBG validitás információt tartalmaz. 
A valid LRBG információ azt jelzi, hogy 
az utolsó balízolvasás óta nem történt fe-
délzeti berendezés újraindítás, így nem 
történhetett egy másik balízcsoport fölötti 
elhaladás a mozdony számára nem észlelt 
módon. A valid LRBG információ azonban 
még nem jelenti azt, hogy a pozíció meg-
bízhatónak tekinthető az RBC számára. 
Továbbra is fennáll annak veszélye, hogy 
azonos pozíciójelentés küldése mellett a 
mozdony időközben átmozgott egy másik 
vágányra anélkül, hogy az RBC ezt észre-
venné, és ez téves menetengedély kiuta-
láshoz vezethetne. Az 1. sz. és 2. sz. áb-
rák két egyszerű példát mutatnak arra az 
üzemi helyzetre, hogy a vonat úgy mozog 
át másik párhuzamos vágányra, hogy az 
RBC ezt nem észleli. Az ábrákon a halvány 
jármű jelöli az RBC által észlelt pozíciót, a 
sötét jármű jelöli a tényleges pozíciót.

A fenti helyzetekből adódó téves me-
netengedély kiutalások megelőzése ér-
dekében alapszabályként csak akkor te-
kinti az RBC megbízhatónak a vonat által 
jelentett pozíciót, ha biztos lehet abban, 
hogy a vonat tényleg az adott, a meneten-
gedély generálásakor figyelembe vett jel-

1. ábra: RBC számára észrevétlen átmozgás másik vágányra
normál üzemi körülmények között

2. ábra: RBC számára észrevétlen átmozgás másik vágányra
egy balízcsoport meghibásodása esetén
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érni. Ez pl. úgy végezhető el, ha a fedélzeti 
berendezést újraindítják (ekkor invalid lesz 
az LRBG értéke), majd L0 / LSTM szintben 
küldetést indítanak (ekkor az invalid LRBG 
kitörlődik), végül kézi szintváltást végeznek 
L2 szintre.

Szerencsére pályaoldalon is léteznek 
olyan műszaki megoldások, amelyekkel 
biztosítható, hogy az RBC az LRBG meg-
változása nélkül is megbízhatónak tekint-
se a vonat pozícióját. A következőkben 
ezeket a megoldásokat ismertetjük.

Természetesen megbízható LRBG

Amennyiben a vonat által jelentett LRBG 
úgy helyezkedik el, hogy az első váltóig 
mindkét irányban még legalább két továb-
bi balízcsoport van, akkor a Thales RBC 
ezt a vonatpozíciót automatikusan meg-
bízhatónak tekinti. Azért kell irányonként 
még kettő balízcsoport, mert az egyik 
meghibásodása esetén is kell egy tarta-
lék balízcsoport, amely megváltoztatja a 
fedélzeti berendezésben tárolt LRBG ér-
téket az első váltó elérése, vagyis a másik 
vágányra történő átmozgás lehetőségé-
nek fennállása előtt. Ezt az elrendezést 
nevezzük természetesen megbízható 
LRBG-nek. Az LRBG és a váltók közöt-
ti további balízcsoportokat pedig védő 
balízcsoportoknak nevezzük. Ez az el-
rendezés automatikusan biztosítja, hogy 
egy balízcsoport meghibásodása esetén 
sem fordulhat elő, hogy a vonat ugyanezt 
az LRBG értéket jelentve átmozogjon egy 
másik párhuzamos vágányra. Ezt a meg-
oldást szemlélteti az 5. ábra.

A 2.3.0d ETCS szabvány hiányossága, 
hogy amennyiben az LRBG a jármű eleje 
előtt van (visszafordulás esete), akkor az 
OBU nem jeleníti meg a TAF kérést még 
akkor sem, ha egyébként az vonat megbíz-
ható pozícióval rendelkezik. Emiatt olyan 
vágányokon, ahol rendszeresen fordul-
nak vissza személyszállító vonatok, és az 
utasperon végétől távol van a kijárati jelző 
(kb. száz méternél messzebb), ott érde-
mes egy-egy balízcsoportot a peron vége-
inél elhelyezni. Ezzel biztosítható, hogy a 
visszaforduló vonat már a peron végénél 
megkapja a kijárati jelző TAF kérését, és 
ennek nyugtázása után már innen képes 
ETCS L2 menetengedéllyel a vágányra 
megengedett maximális sebességgel ki-
haladni. Ezt a megoldást mutatja a 6. ábra.

Projektált Megbízható Terület 
(Trusted Area)

Az előző fejezetben ismertetett megol-
dás a kijárati jelzők balízcsoportjain kí-
vül mindkét irányban még két-két védő 
balízcsoportot igényel. Ez a „balízerdő” 
beruházási és üzemeltetési szempontból 

3. ábra: Első menetengedély megszerzése visszafordulás után (alapeset)

4. ábra: Első menetengedély megszerzése visszafordulás után (LRBG törlésével)

5. ábra: Természetesen megbízható LRBG külső védő balízcsoportokkal

zőhöz tartozó vágányon van, és nem moz-
gott át észrevétlenül egy másik vágányra. 
Alapesetben ez úgy történik, hogy a kül-
detés-indításkor küldött kezdeti pozíció-
jelentés után megvárja, hogy vonat által 
jelentett LRBG értéke megváltozzon. Az 
LRBG megváltozásából tud az RBC arra 
következtetni, hogy az adott balízcsoport 
fölötti elhaladás ténylegesen most tör-
tént, és a vonat tényleg azon a vágányon 
tartózkodik, amelyen a frissen kiolvasott 
balízcsoport van.

Ennek az általános szabálynak viszont 
van egy olyan vonzata, hogy amennyiben 
a jármű ugyanabban az irányban hagyja 
el az állomási vonatfogadó vágányt, mint 
ahonnan érkezett (visszafordulás, illetve 
szerelvényre történő rájárás után), akkor 
a kijárati jelző balízcsoportjánál nem fog 
megváltozni az RBC felé küldött pozí-
ciójelentésben az LRBG értéke, hiszen 
a vágányra való behaladáskor is ezt a 
balízcsoportot olvasta utoljára. Amennyi-
ben viszont nincs LRBG változás a kijárati 
jelző balízcsportjánál, akkor a vonat nem 
tud megbízható pozíciót szerezni, és így 
részére menetengedélyt sem utalhat ki a 
kijárati jelzőnél az RBC. Ez esetben a vo-
nat csak SR (Staff Responsible) módban 
tudja folytatni az útját, és csak a követke-
ző jelzőnél, illetve annak ún. TAF (Track 
Ahead Free) ablakánál tud menetenge-
délyt szerezni.

Az SR módban megengedett V_
NVSTFF sebesség alapértelmezett nem-
zetközi értéke 40 km/h. Ha ez lenne a 
hazai nemzeti érték, akkor ez a kérdés 
nem okozna nagyobb problémát, mert a 
vonat SR módban is 40 km/h sebesség-
gel haladhatna a következő jelző (tipiku-
san a kijárati hívásfeloldó) TAF ablakáig, 

ahol megkaphatná az ETCS L2 meneten-
gedélyt. Azonban a V_NVSTFF magyar 
nemzeti értéke csak 15 km/h. Ez azzal 
jár, hogy amennyiben a vonat nem tud 
menetengedélyt szerezni a kijárati jelző-
nél, akkor utána még több száz métert 
kell maximum 15 km/h sebességgel ha-
ladnia, mielőtt megkapja az ETCS L2 me-
netengedélyt. Ez forgalmi szempontból 
nyilvánvalóan nem elfogadható helyzet.

Megoldás a fedélzeti oldalon
– LRBG információ törlése
visszaforduláskor

Az előző fejezetben leírt problémára az 
tűnik a legegyszerűbb megoldásnak, ha 
a jármű irányváltásával járó küldetés-indí-
tások előtt valamilyen módon kitöröljük az 
LRBG értékét a fedélzeti berendezésből. 
Ez esetben az RBC számára küldött kezde-
ti pozíciójelentésben ismeretlen LRBG fog 
szerepelni, a kijárati jelző balízcsoportjánál 
pedig meg fog változni az LRBG értéke. 
Így biztosítható az, hogy a kijárati jelzőnél 
a vonat már megbízható pozícióval ren-
delkezzen és ETCS L2 menetengedélyt 
kaphasson. Bármilyen kézenfekvőnek lát-
szik ez a megoldás, sajnos a 2.3.0d ETCS 
szabvány nem ír elő ilyen LRBG törlési 
menüpontot a fedélzeti berendezések szá-
mára, és a fedélzeti berendezések gyártói 
sem biztosítanak ilyet. Ennek vélhető oka 
az, hogy az ETCS szabvány megalkotá-
sakor nem számoltak annyira alacsony V_
NVSTFF értékkel, mint amit Magyarorszá-
gon előírunk. Ezért az LRBG információ 
fedélzeti berendezésből való törlését csak 
komplikált, többszörös kezeléssel lehet el-
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egyaránt kedvezőtlen, emiatt törekedni 
kell a védőbalízok számának csökkenté-
sére. Az ETCS projektáló eszközök ún. 
Trusted Area (Megbízható Terület) funk-
ciója lehetővé teszi, hogy olyan vágány-
szakaszokat is megbízható pozícióként 
kezeljen az RBC, ahol a természetesen 
megbízható LRBG feltételei nem telje-
sülnek. Ez esetben csökkenthető a védő 
balízcsoportok száma, viszont az RBC 
szoftver helyett a pályamenti ETCS L2 
rendszer tervezője felel annak biztosításá-
ért, hogy egy balízcsoport meghibásodá-
sa esetén se mozoghasson át a jármű egy 
másik vágányra úgy, hogy továbbra is a 
megbízható területre eső pozíciójelentést 
küldjön az RBC felé. A 7. ábra egy egy-
szerű példát mutat a projektált Megbízha-
tó Terület alkalmazására. Könnyen belát-
ható, hogy ez az elrendezés biztosítja azt, 
hogy egy tetszőleges balízcsoport meghi-
básodása esetén sem tud úgy átmozogni 
a jármű az első vágányról a második vá-
gányra, hogy továbbra is a megbízható te-
rület belsejébe eső pozíciót jelentsen az 
RBC felé. Egy balízcsoport meghibásodá-
sa esetén is legkésőbb BG K2 vagy BG 
V2 balízcsoport megváltoztatja a fedélzeti 
berendezésben tárolt LRBG értékét, mi-
előtt az a megbízható terület belsejébe 
eső pozíciót tudna jelenteni az RBC felé. 
Ez a megoldás jelentős többletmunkát 
igényel a tervek, illetve az RBC adatbázis 
ellenőrzésekor, valamint a rendszer tanú-
sításakor. Ennek oka, hogy valamennyi le-
hetséges, állomáson belüli vonatmozgást 
manuálisan végigellenőrizve kell kizárni a 
biztonságkritikus állapotot előidéző hely-
zetek kialakulását. A 8. ábra egy helytele-
nül meghatározott projektált Megbízható 
Terület kialakításra ad nyilvánvaló példát. 
Ebben a második vágányon szaggatott 
téglalappal jelölt területekre átmozoghat 

úgy a jármű, hogy BG K1a vagy BG V1a 
balízcsoportok meghibásodása esetén 
téves, továbbra is az első vágányon lévő 
megbízható terület belsejére hivatkozó 
pozíciót jelent a vonat az RBC felé.

A megbízható kezdő pozíció
biztosításának forgalmi,
üzemeltetési és gazdasági
dilemmái

Az elmondottakból következik, hogy a 
visszaforduló vonatok számára elvárt 
időben csak úgy biztosítható ETCS L2 
menetengedély, ha valamilyen területen 
kompromisszumot kötünk.

– Az LRBG információ fedélzeti törlése 
esetén a mozdonyvezetőnek kell egy ösz-
szetett, és a fedélzeti berendezés újrain-
dítását is igénylő műveletsort elvégeznie.

– Természetesen megbízható LRBG 
kialakítása esetén jelentős számú 
többletbalíz telepítése szükséges. Ez 
egyrészt jelentősen növeli a beruházási 
költséget, másrészt az üzemeltetési költ-
ségeket is ugyanígy megemeli. Például 
egy aláverés vagy ágyazatrendezés ese-

tén minden balízcsoportot le kell szerelni, 
majd utána visszaszerelni. Nem mindegy, 
hogy ez hány balízt érint.

– A projektált Megbízható Terület 
alkalmazásával csökkenthető ugyan a 
szükséges védőbalízok száma, viszont 
jelentős többletmunkát igényel a rendszer 
biztonságának igazolása.

– Esetleg szóba jöhet még az SR 
módban megengedett V_NVSTFF sebes-
ség nemzeti értékének megemelése.

Egyedüli üdvözítő megoldás tehát 
nem létezik. Mindenhol az adott állomási 
technológia, a valós forgalmi viszonyok, 
a vágányhálózat topológiája, valamint az 
utasperonok elhelyezkedése alapján kell 
meghatározni a helyileg indokolt kialakí-
tást. Egyelőre valós üzemi tapasztalatok-
kal nem rendelkezve, az üzemeltetővel 
történt egyeztetések alapján, az alábbi 
alapelveket alkalmazzuk a megvalósítás 
alatt álló ETCS L2 projektekben:

– Amelyik állomási vágányon napi 
rendszerességgel történik vonatok kép-
zése vagy visszafordulása, ott kialakításra 
kerül természetesen megbízható LRBG 
vagy projektált Megbízható Terület. A 
Boba–Bajánsenye projektben Zalaszent-
iván, Zalalövő és Őriszentpéter állomáso-
kon alakítunk ki ilyen vágányokat.

– Ahol a kijárati jelző az utasperon 
végétől 100 méternél messzebb van, ott 
belső védőbalízokat helyezünk el, hogy a 
visszaforduló vonatok már a peron végétől 
ETCS L2 menetengedélyt kaphassanak. 
A Boba–Bajánsenye projektben Zala-
szentiván I. és II. vágánya ilyen kialakítá-
sú, amelyeket a Szombathely–Zalaeger-
szeg személyvonatok visszafordítására 
használnak.

– A többi állomási vágányon, ahol csak 
alkalomszerűen történik vonatok képzése 
vagy visszafordítása, a mozdonyvezetők 
közreműködése szükséges a fedélzeti 
berendezésben tárolt LRBG törléséhez.

Mint az a jelen cikkben tárgyalt részte-
rület vonatkozásában is látszik, az ETCS 
L2 bevezetése izgalmas kihívások elé ál-
lítja az üzemeltetőt és az ETCS szállítót 
egyaránt. Az elkövetkezendő években is 
támogatni kívánjuk az ETCS L2 projektek 
szakmailag  is sikeres, partneri alapon tör-
ténő megvalósulását.

6. ábra: Természetesen megbízható LRBG belső és külső védő balízcsoportokkal

7. ábra: Projektált Megbízható Terület helyes alkalmazása

8. ábra: Projektált Megbízható Terület helytelen alkalmazása

Herausforderung von 1. ETCS L2 MA für Züge, die die Richtung ändern
Sicherstellung einer vertrauenswürdigen Position und Gewährleistung der 1. ETCS 
L2 MA am ersten Hauptsignal für Züge, die die Richtung ändern, ist eine technische 
Herausforderung. Dieser Artikel beschreibt die möglichen technischen Lösungen, 
wie die Implementierung von natürlich vertrauenswürdiger LRBG Balisen-allokation 
oder die Verwendung von projektiertem Trusted Area.

Challenges of getting first ETCS L2 MA in case of train movement 
direction change
Ensuring trustworthy position and granting the 1st ETCS L2 MA at first main signal 
for trains changing direction is a technical challenge. This article describes the 
possible technical solutions, such as implementing naturally trustworthy LRBG balise 
arrangement or using projected Trusted Area.
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1. Előírásrendszer

Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) 
a megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról [1]

Az érvényes irányelv kötelezi a tag-
államokat megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó nemzeti cselekvési terv elfo-
gadására. A terv megállapítja az adott tag-
államnak a közlekedésben, villamosener-
gia-fogyasztásban, fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló energiaforrásokból 
előállított energia 2020-as részarányaira 
vonatkozó – az energiahatékonysággal 
kapcsolatos egyéb politikai intézkedések-
nek a végső energiafogyasztásra gyako-
rolt hatásait figyelembe vevő – összesített 
nemzeti célértékeit. Megállapítja továbbá 
ezen összesített nemzeti célértékek el-
érésére alkalmas, meghozandó intézke-
déseket, beleértve a helyi, regionális és 
nemzeti hatóságok közötti együttműkö-
dést, a tervezett statisztikai átruházáso-
kat vagy közös projekteket, a meglévő 
biomasszaforrások fejlesztésére és új 
biomasszaforrások különféle célokra való 
felhasználására vonatkozó nemzeti poli-
tikákat és a követelmények teljesítésére 
irányuló intézkedéseket.

Magyarország megújuló energia hasz-
nosítási cselekvési terve 2010–2020, 
Bevezető [2]

„Az olcsó energiahordozókra épü-
lő gazdaság időszakának végével és az 
éghajlatváltozást előidéző hatótényezők 
csökkentésére irányuló erőfeszítések 
következtében a 21. században az embe-
riség visszatér a földi lét alapjaihoz. A kör-
nyezeti elemek és természeti erőforrások: 
a talaj, a víz, a levegő minősége, az ener-
gia, valamint az ezekhez való hozzáférés 
lesz a legfontosabb kérdés. Ebből adó-
dóan egy olyan geopolitikai és természeti 
adottságokkal rendelkező ország, mint 
hazánk sikere jelentős mértékben függ 
attól, hogy a hagyományos energiahor-
dozókra épített gazdasági modellt hogyan 
tudja egy alternatív gazdasági modellel 
felváltani. Döntő kérdés az is, hogy a fel-
váltani kívánt modellből származtatható 
externális hatásokat (importfüggőség, 
ellátásbiztonság, energiaszegénység) ho-
gyan tudja csökkenteni, pozitív előjelűvé 
alakítani, miközben egyensúlyra törekszik 

Megújuló energiaforrások hasznosítása
a nagyvasúti villamos vontatásban – 1. rész

NOVÁK MÁTYÁS,
PÁLMAI ÖDÖN

a környezeti elemek és rendszerek által 
nyújtott szolgáltatások igénybevétele és a 
fejlődési igények kielégítése között.

Egy fenntartható jövőt megalapozó 
gazdasági modellben az energiatakaré-
kosság, az energiahatékonyság, a meg-
újuló energiaforrások fokozott felhasz-
nálása és a saját erőforrások előtérbe 
helyezése meghatározó jelentőséggel 
bírnak. Ezek a logikailag egymásból kö-
vetkező lépések koherens gazdasági 
modellbe ágyazva adekvát válaszokat 
adhatnak olyan kérdésekre, hogy mi-
ként fogunk szembenézni a globális klí-
maváltozásnak a gazdasági, társadalmi 
fejlődésre gyakorolt hatásával, a nem 
fenntartható növekedéssel, a világszerte 
növekvő energiaigényekkel, a fosszilis 
energiahordozók árának kiszámíthatatlan 
változásával. Ezek a jelenségek cselek-
vésre késztetik a világot, az uniós tagálla-
mokat és természetesen Magyarországot 
is. Az összefüggések kimerítő vizsgálata, 
a nemzeti erőforrások átfogó értékelé-
se és a zöld gazdaság eszközrendszere 
egy olyan keretet ad a formálódó új gaz-
dasági modellnek, amelybe a zöld gaz-
daság fejlesztése és annak egyik fontos 
mérföldköve, a nemzeti megújuló energia 
cselekvési terv szervesen illeszkedik. 
Ezek összességükben az erőforrás-haté-
konyság és a fenntarthatóság elvei szerint 
működő ország alapját képezik.”

2. Felhasználható megújuló
energiafajták

2.1. Szilárd biomassza
Magyarország adottságainak köszönhe-
tően hosszú távon fenntartható és ver-
senyképesen előállítható a biomassza, 
melynek nem csak energetikai vonatkozá-
sa van, jelentős vidék- és agrárfejlesztési 
potenciál is tartozik hozzá. A biomassza 
feldolgozása és szállítása negatív módon 
tovább növeli a károsanyag-kibocsátást, 
ezért lehetőleg előnyben kell részesíteni a 
lokális forrásokat, és legfeljebb 20 km-en 
belülről kell beszerezni a nyersanyagot, 
mely hozzájárulhat a helyi munkahelyek 
teremtéséhez és megtartásához.

A biomassza anyagok részarányá-
ban is változás várható a célirányosan 
termesztett energianövények felé, de 
még inkább a felhasználható hulladékok 
és melléktermékek irányába. Meg kell 
még említeni, hogy villamosenergia ter-
melésben a 20 MW-os kapcsolt hő- és 
villamosenergia termelő erőművek elter-
jedése támogatott, amely a kisközössé-
gek energiaellátását erősítheti.

2.2. Bioüzemanyag
Magyarországon a bioüzemanyag termé-
kek előállításához is megfelelő a mező-
gazdasági háttér. Azonban az élelmiszer-
biztonságot egyértelműen az energetikai 
célú növénytermesztés elé kell helyezni, 
és olyan új technológiákat támogatni, 
amelyek nem veszélyeztetik az élelmi-
szer-termelést.

A bioüzemanyagokat felhasználó jár-
műparkot állami támogatással fejleszteni 
kell, ezen belül kiemelten a tömegközle-
kedést. 2020-ig nem csak a mezőgaz-
daságból származó bioüzemanyag hasz-
nálata terjedhet el, az intenzív kutatásnak 
köszönhetően a hibrid, hidrogén és tisz-
tán elektromos hajtások részaránya is 
növekszik.

2.3. Biogáz
A hulladékokból, állattenyésztés mel-
léktermékeiből és egyéb szerves anya-
gokból előállított biogáz mennyisége 
2020-ig várhatóan megduplázódik. A 
biogáztermelés növelésével a környezet-
re káros anyagok ártalmatlanítása felgyor-
sul, új lokális munkahelyek jelennek meg, 
a keletkező zöldáram és zöldhő pedig az 
ország gazdaságosságát és versenyké-
pességét növelheti.

2.4. Geotermikus energia
Magyarország földrajzi adottságai miatt 
egyik létező természeti kincse a geo-
termikus energia, mely részben a Kár-
pát-medencei vízbázisnak, részben az 
európai átlagot meghaladó geotermikus 
gradiensnek köszönhető. (Az átlag 3–4 
°C/100 m a világon, ezzel szemben Ma-
gyarországon 5–7 °C/100 m). A felhasz-
nált energia mennyisége 2020-ig való-
színűleg megháromszorozható, ez főleg 
fűtési célokat fog szolgálni. (Épületfűtés, 
használati melegvíz-szolgáltatás, üveghá-
zak hőellátása, távhő stb.)

2.5. Hőszivattyú
Főleg a lakossági és lokális energiaellá-
tást javíthatja, mivel könnyen használható 
hűtésre és fűtésre is. A jelenlegi beépített 
teljesítmény akár több tízszeresére is nö-
vekedhet.

2.6. Szélenergia
Szélenergia tekintetében Magyarország 
nem tartozik azon országok közé, ahol ezt 
kiemelkedően lehetne hasznosítani. Or-
szágunk földrajzi elhelyezkedése folytán 
a szélviszonyok mérsékeltek (medence-
hatás), viszont a 60–100 m tengelyma-
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gasságú szélerőművek lehetővé teszik a 
nagy energiatartalmú légrétegek eléré-
sét, így az üzemeltetés számos helyen 
gazdaságos lehet [3]. A síkvidéki szél-
generátorok névleges teljesítményüket 
nagyjából 15 m/s szélsebességnél adják 
le. Magyarországon az átlagos szélsebes-
ség ezzel szemben hosszú megfigyelési 
adatok alapján is csak 3~3,5 m/s. Ezen 
átlag számításánál viszont nem hagyható 
figyelmen kívül az a tény, hogy a mérőállo-
mások a földfelszín közelében találhatók 
(domborzati viszonyok, tereptárgyak stb. 
szélsebességre vonatkozó hatása!!!) Az 
eddigi gyakorlat alapján, a mért szélse-
bességet minden esetben át kell számí-
tani az építendő szélturbina forgástenge-
lyének magasságára [4]. Az előzőekben 
leírtak következtében időjárás-állomások 
telepítését látjuk célszerűnek vasúti fény-
vetőtornyokra. Ezáltal átfogóbb képet 
kaphatunk a magasabb légrétegek szél-
viszonyairól. Jelenleg a magyarországi 
előírásrendszer csak az energiatárolóval 
egybeépített szélenergia-termelést enge-
délyezi. A szélenergia-teljesítmény bővü-
lése 2020-ig bizonytalan.

2.7. Vízenergia
Vízenergia tekintetében környezetvédel-
mi és vízgazdálkodási megfontolások mi-
att újabb duzzasztóművek és vízlépcsők 
kiépítése szóba sem jöhet [2]. Folyóink 
nagy vízhozamúak, de az esésük igen 
kicsi, ezért a vízenergia-hasznosítás 10 
MWe alatti teljesítményű, ún. törpevíz-
erőművekkel, valamint a folyómedrekbe 
telepített 100–500 kWe teljesítményű 
ún. átáramlásos turbinák beépítésével 
valósítható meg. Ezen belül is a lakossági 
felhasználás segíthet a kistérségi energia-
ellátást javítani.

2.8. Napenergia
Az országban elérhető napenergia-po-
tenciált jelenleg napkollektorokkal és 
napelemekkel sem hasznosítjuk eléggé. 
A jövőben a napkollektorrendszerek vár-
ható árcsökkenése, és az ilyen irányú 
támogatások újbóli megnyitásának kö-
szönhetően várhatóan jelentősen növe-
kedni fog alkalmazásuk (főleg a lakossági 
használati meleg víz előállítására, illetve 
a távhőrendszerek ellátására).

Jelentős potenciált jelent a közvetlen 
villamosenergia-termelés napelemek-
kel, melyek telepítési méretüknél fogva 
lakossági és közüzemi, illetve erőművi 
méretekben is alkalmazhatók. Cikksoro-
zatunkban a napelemes rendszerek té-
makörével foglalkozunk bővebben, a kü-
lönböző napelemes technológiákról csak 
érintőlegesen írunk, hiszen elsődleges 
célunk a napelemes rendszerek nagyvas-
úti villamos vontatásban való alkalmazha-
tóságának vizsgálata.

3. A napenergia hasznosítása 
napelemes rendszerekkel

3.1. N apsugárzás
A Nap – Föld átlagos távolsága kb. 150 
millió km, mely kissé változik az elliptikus 
pálya következtében. A Föld forgástenge-
lyének a keringés síkjára állított merőle-
gessel bezárt szöge 23,45°. Nyári napfor-
dulón (június 22/23) a nap függőlegesen 
áll a Ráktérítő felett, míg téli napfordulón 
(december 22/23) a Baktérítő felett. Az 
Egyenlítőn álló megfigyelő szerint a Nap 
egy szinuszos, ±23,45°-os elmozdulást 
végez egy év alatt, a szoláris delek idő-
pontjaiban. Ennek az elmozdulásnak a 
szögét, közvetlenül az Egyenlítő felett 
deklinációnak hívják, jelölése , kiszá-
mításának módja az év adott napjára az 
alábbi egyenlettel lehetséges (ahol pl. 
n=1 esetében az év első napjára):

összetevő pedig együttesen adja a teljes 
vagy más néven globál sugárzást.

Az 1. ábra a beérkező és a légkörön 
áthaladó sugárzások energiatartalmának 
megoszlását mutatja. Látható, hogy a be-
érkező energia egy részét a légköri mole-
kulák, szóródás és elnyelés (felhők, vízgőz, 
légköri szennyeződések) útján csökkentik 
( energiasávok eltűnése). Az ózon az 
ultraibolya tartományt, míg a vízgőz és a 
szén-dioxid a látható, és az infra sugarakat 
szűrik. Az előzőek ismeretében belátható, 
hogy a napsugárzás energiatartalma mi-
lyen nagy fokon is függ attól, hogy a sugár-
zás valójában mekkora utat tesz meg a lég-
körben (áthaladási úthossz). A közvetlenül 
beérkező sugárzás hasznosítása szem-
pontjából emiatt fontos az adott légtömeg 
ismerete. Az előzőek alapján felállítható 
egy viszonyszám – melyet a szakirodalom 
AM-nek jelöl (AirMass = LégTömeg) –, 
amely viszonyszám a közvetlen napsugár-
zás légkörben megtett úthosszának és a 
függőleges (zenit) úthossznak az aránya.

Ha a közvetlen sugárzás merőlege-
sen éri a föld síkját, akkor AM=1 (jelölése 
AM1), máskülönben jó közelítéssel AM  
1/cosz (légkörön kívül AM0), ahol z a 
közvetlen sugárzásnak a függőleges ten-
gellyel (zenit) bezárt szöge. 

Napelemek hitelesítésénél a követ-
kező formulát szokásos használni, ahol 
AM1,5 értékével számolnak:

I = 1367 . 0,7 AM  (2)

Az év adott napján (n), adott szélességi 
fokon () kiszámítható a z =  –  zenit 
szög, amelynek ismeretében optimalizál-
ható adott napmagasságra a napelemek 
dőlésszöge.

3.2. Napelemmodul-fajták áttekintése
A különböző technológiával készülő 
napelemcellák és -modulok működésé-
nek megértésére a [6, 7, 8] irodalmakat 

Jó közelítéssel, a nap egy közel 5800 
°K-on, sugárzó feketetest. (Egy sugárzó 
testből, egységnyi felületre jutó összes 
teljesítmény a besugárzott felületi telje-
sítmény, mértékegysége: W/m2.) A földi 
légkör legfelső rétegének részére jutó tel-
jes energiasűrűség középértéke, a légkör 
felső határán 1367 W/m2. Ezt az értéket 
szolár vagy nap állandónak nevezik [5].

Mialatt a napsugárzás eléri a földfel-
színt, a sugarak egy része szétszóródik a 
légkörben (emiatt kék az égbolt), egy ré-
szük elnyelődik (abszorbció), többi részük 
más, a földfelszín különböző tereptárgyai-
ról visszaverődik. A közvetlenül, szóródás 
nélkül a föld felszínét érő napsugárzás a 
direkt sugárzás, a szórt sugárzás a diffúz 
sugárzás, míg a földfelszín tereptárgyairól 
visszaverődő fénynek pedig albedo su-
gárzás a neve. Az előző három sugárzási 

1. ábra: A Földre érkező sugárzás energiatartalmának megoszlása
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ajánljuk. Jelen cikkben csak a kereske-
delmi forgalomban kapható modulok kö-
zötti különbségeket tekintjük át.

Az egyes technológiák értékelésére 
több szempontot kell figyelembe vennünk: 
a nagy hatásfok lehetőségét, a felhasznált 
anyagok rendelkezésre állását, valamint 
azok árát, a gyártástechnológia költsé-
geit, a termék környezetbarát voltát és a 
legyártott napelem modulok élettartama-
inak megoszlását (évtizedek). Jelenleg a 
piacon a szilícium alapanyagú napelemek 
az egyeduralkodóak (monokristályos, 
polikristályos, amorf-szilícium), az űrtech-
nikában a GaAs (vagy III-V. csoport), de 
egyre nagyobb teret hódítanak a rend-
kívül alacsony előállítási költségekkel 
bíró vékonyfilmes (thin-film) technológiák 
is, úgy mint a CIS (Copper Indium (gal-
lium) Diselenide) és a CdTe (Cadmium 
Telluride). 

A szilícium alapanyagú modulok hatásfo-
kairól és teljesítménysűrűségeiről az 1. táb-
lázat, míg a különböző technológiájú nap-
elem modulok hőmérsékleti együtthatóiról 
a 2. táblázat ad tájékoztatást [8, 9, 10].

1. táblázat:
Si alapú napelemmodulok

összehasonlítása

Jellemző
adatok

Modul 
hatásfok 

[%]

Teljesít-
mény-

sűrűség 
[Wp/m2]

egykristályos-Si 15…20 110…120

polikristályos-Si 12…17 100…105

amorf-Si 5…12 50…80

vékonyfilmes 9…12 80…100

Az 1. táblázat alapján megállapítható, 
hogy az egykristályos modulok vezetők a 
hatásfok és az egységnyi felületre vonat-
koztatott csúcsteljesítmény (kWcsúcs, 
kWpeak, kWp) tekintetében, ugyanakkor 
ez a legköltségesebb technológia. Nem 
sokkal marad le tőle a polikristályos tech-
nológia, végül az amorf-Si modul. Hatás-
fok szempontjából a CIS, CdTe vékonyfil-
mes technológiák átlagosan ~11% körüli 
értékeket érnek el.

Fontos megemlíteni, hogy az egykris-
tályos napelemek jobban hasznosítják 

a beérkező fény direkt sugárzását, míg 
a polikristályos napelemek a diffúz fényt 
egykristályos társaikkal szemben. A diffúz 
fényt legjobban, az amorf-Si napelemek-
kel lehet hasznosítani, bár ezek élettarta-
ma 10~15 év körül alakul.

A 2. táblázat a modulok hőmérséklet-
függéseiről ad tájékoztatást, százalékok-
ban kifejezve. Kristályos technológiával 
készült moduloknál látható, hogy minél 
magasabb az egy modult alkotó cellák 
hőmérséklete, annál kisebb kimeneti fe-
szültséget és ebből következőleg kisebb 
kimeneti teljesítményt nyerhetünk ki a mo-
dulból (negatív teljesítmény-együttható). 

3.3. A napelemmodulok elhelyezése
Magyarország területén a meteorológiai 
mérések alapján a napsütéses órák szá-
ma éves viszonylatban, átlagosan 1750 
és 2050 óra között alakul. A napenergiá-
ból átlagosan évente 1400–1500 kWh/m  
energia érkezik Európának erre a terüle-
tére. Napenergia-hasznosítás szempont-
jából optimális a déli tájolású és a szé-
lességi fokot (Magyarországon  ~46°… 
47°) figyelembe vevő dőlésszög () be-
állítása, hiszen fix dőlésszög esetén így 
biztosítható a megfelelő éves energiaho-
zam (kWh). Ebben az esetben, állandó 
dőlésszögű polikristályos napelem mo-
dult alkalmazva, az éves villamosenergia-
termelés 1150 kWh/kWp értékkel vehető 
figyelembe. Közelítésünket az irodalom-

jegyzékben [11, 12] megtalálható on-line 
termelési adatokra alapoztuk:

– a pécsi MEVID Zrt. 49,92 kWp-es, 
– a szegedi TIK 52 kWp-es,
– a kisteleki Solargate I. 505,09 kWp-

es, és
– a szlovákiai, Gúta (Kolárovó) közsé-

gi 1380 kWp-es rendszerre. 
Ezeket a termelési adatokat napi, havi 

és éves felbontásban is vizsgáltuk a fenti, 
állandó dőlésszöggel telepített rendsze-
rekre. A hálózatra csatlakozó inverterek 
honlapjain megtalálhatók az egyes nap-
erőművek főbb adatai (modulok fajtái, 
teljesítményük, dőlésszögük, alkalma-
zott inverterek típusai és teljesítményei). 
A telepített kWp-enkénti éves kWh-ás 
energiahozamokat a 2. ábrán tekinthet-
jük meg. Éves szinten a pécsi rendszer 
bír a legmagasabb energiahozammal 
(~1300 kWh/kWp/év), az alkalmazott 
monokristályos moduloknak köszönhető-
en. A legészakabbra található gútai nap-
erőmű adta a legkisebb energiahozamot 
(átlagosan kb. ~ 1050 kWh/kWp-et), 
amely az alkalmazott kisebb hatásfokú 
vékonyfilmes moduloknak tudható be. A 
kisteleki rendszert 2013-ban helyezték 
üzembe, ezért ábrázoltuk csak a 2014. 
évtől.

Az éves termelések tekintetében je-
lentős energiahozam-növekedés érhető 
el, ha a napelemek dőlésszögét az adott 
évszakhoz igazítjuk (nyáron kisebb dőlés-
szög, télen nagyobb), továbbá ha külön-
féle napkövető rendszerek telepítését is 
számításba vesszük. A következőkben a 
PVWatts© on-line elérhető szimulációs 
program segítségével végeztünk számí-
tásokat Magyarországra, debreceni me-
teorológiai adatokat alapul véve [13]. A 
szoftver érdeme, hogy a számításoknál 
rengeteg beállítási lehetőséget nyújt, így 
például a rendszer veszteségei (árnyé-
koló hatás, por, hó, stb.) és az inverterek 
hatásfoka szerint is paraméterezhető 
eredményeket kaphatunk. Vizsgálatunkat 

2. táblázat:
Napelemmodulok feszültség-, áram- és teljesítmény-hőmérsékleti tényezői

Hőmérsékleti együttható [%/K]

Típus TC_feszültség TC_áram TC_teljesítmény

kristályos-Si –0.30 … –0.45 +0.02 … +0.08 –0.37 … –0.52

amorf-Si –0.28 … –0.50 +0.06 … +0.10 –0.10 … –0.30

CIS –0.26 … –0.50 +0.04 … +0.10 –0.39 … –0.45

CdTe –0.22 … –0.43 +0.02 … +0.04 –0.20 … –0.36

GaAs –0.19 … –0.24 +0.02 … +0.03 –0.20 … –0.24

2. ábra:
Néhány, közvetlenül a hálózatra tápláló naperőmű éves energiatermelése kWh/kWp-ben
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az alábbi esetekre végeztük a relatív ener-
giahozamok tekintetében:

– fix dőlésszög (==47°),
– a deklináció abszolút középértéké-

vel (±15°) módosított dőlésszögek (±15°) 
esete,

– 1-tengelyű napkövetős rendszerek 
alkalmazása,

– 1-tengelyű követés, az egyes nap-
elemes egységek egymásra gyakorolt ár-
nyékoló hatását kiküszöbölő rendszerrel 
(backtracking),

– 2-tengelyű napkövető rendszer al-
kalmazása.

Eredményeinket a 3. és 4. ábrákon 
tekinthetjük meg. Alapul a =47°-os dő-
lésszöghöz tartozó éves energiahozamot 
vettük, ezért a hozzá tartzó érték 1. Lát-
ható, hogy az egytengelyű követéssel 
átlagosan 14%-kal több energiát nyer-
hetünk ki moduljainkból éves szinten, a 
három különböző dőlésszög esetén. A 
hagyományos egytengelyű követéshez 
képest kettő-három százalékkal maga-
sabb energiahozamot érhetünk el az ún. 
„backtracking” követéssel, amely a napi 

napmagasság változáshoz optimalizálja 
az egyes napelemmodul-füzérek elfor-
dulását oly módon, hogy azok egymásra 
gyakorolt árnyékoló hatása a lehető leg-
kisebb legyen.

A 4. ábrán három különböző optima-
lizált eset összehasonlítását láthatjuk a 
kéttengelyű követéshez képest. Az op-
timalizált esetek alatt azt értjük, hogy a 
napelemek dőlésszögét az adott évszak-
nak megfelelően állítjuk be, a 3. ábrán lát-
ható három  értékek valamelyikére. Ez-
zel a módszerrel kb. egy-két százalékos 
többletenergiához juthatunk éves szinten, 
viszont hozam tekintetében a kéttengelyű 
követés verhetetlen, több mint 21%-os 
hozamnövekedéssel.

3.4. Táplálási módok és lehetőségek
A napelemes rendszerek által megtermelt 
villamos energia felhasználására több le-
hetőség áll rendelkezésre. Egyik esetben 
a napelemek által termelt energiát egy 
közbülső energiatároló egység segítsé-
gével eltároljuk, így esetlegesen éjszaka 
is felhasználhatóvá válik. Megjegyezzük, 

hogy hazánk földrajzi adottságai miatt 
szinte csak az elektrokémiai energiatáro-
lási módok jöhetnek számításba (vanádi-
um redox, NaS, Li-ion akkumulátor). 

Másik esetben a napelemek maxi-
mális munkaponti teljesítményére opti-
malizáló (MPPT – maximum power point 
tracking) inverterekkel, közvetlenül a 
váltakozóáramú hálózatba táplálunk visz-
sza. Ezek az inverterek igen jó hatásfo-
kokkal rendelkeznek (átlagosan 96%) a 
névleges kimeneti teljesítményük 30… 
70%-os tartományában [10]. Bemeneti fe-
szültségtartományuk szempontjából már 
más a helyzet: célszerű a legszélesebb 
bemeneti feszültségtartományú invertert 
kiválasztani. Ebből következik, hogy a 
naperőmű teljesítményéhez való illeszté-
sük igen összetett feladat.

4. Megvalósítási lehetőségek
a MÁV 50Hz-es,
25 kV-os vontatási hálózatán

Abból kiindulva, hogy a MÁV számára 
rengeteg kihasználatlan, saját tulajdonú 
terület áll rendelkezésre, felmerülhet az 
igény ezen üresen álló területekben rejlő 
lehetőségek kiaknázására.  Egyik ilyen 
lehetőség a megújuló energiák hasznosí-
tása, a MÁV 25 kV-os vontatási hálózatán.

Ha napelemes rendszerben gondolko-
dunk, akkor legésszerűbb megoldásnak 
az tűnik, ha naperőművünket valamelyik 
meglévő alállomásunk közelébe (vagy az 
alállomásra) telepítjük. Transzformátoron 
keresztül a felsővezetékre tápláló napele-
mes rendszerre egy alapelrendezést az 
5. ábrán láthatunk. A napelemfüzérek az 
egyenfeszültségű gyűjtősínre táplálnak. 
Egyenáramú megszakítókon keresztül a 
maximális munkaponti teljesítményt ki-
nyerő (MMPT) inverter a felsővezetékhez 
szinkronizált, és egyfázisú transzformáto-
ron keresztül táplál a 25 kV-os felsőveze-
téki hálózatba. 

A 25 kV-os hálózatra tápláló napele-
mes rendszerrel előállított villamos ener-
gia felhasználására az alábbi lehetőségek 
jöhetnek szóba:

– a 25 kV-os hálózatra csatlakozó fo-
gyasztók hasznosítják (mozdony, oszlop-
transzformátoron keresztül kisfeszültségű 
fogyasztók, 1500 V-os előfűtő telepek),

– a 120/25 kV-os egyfázisú transz-
formátoron keresztül visszatáplálás a 
120 kV-os hálózatba (energiakereske-
dő/áramszolgáltató szerződés alapján 
kötelezően megvásárolja/átveszi, ahhoz 
az esethez hasonlóan, mint amikor egy 
villamosan fékező mozdony visszatáplál), 
vagy 

– a napelemek és az inverter közé te-
lepített energiatárolóval egy tetszőleges 
időpontban felhasználjuk.

3. ábra: Éves energiahozamok relatív eltérése a 47°-os dőlésszöghöz képest

4. ábra: Éves energiahozamok relatív eltérése a 47°-os dőlésszöghöz képest,
optimalizált esetekben
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Nutzung erneuerbarer Energien in der Energieversorgung elektrischer Bahnen
Wir haben in unserem Artikel die Möglichkeit eines entwickelnden Solarzellesystems für die Energieversorgung der 25 kV Oberleitung 
von MAV skizziert.Wir haben vorgewiesen, wenn wir die Stromproduktiondaten der Solarkraftwerken und Simulationsrechnungen 
zugrunde legen, welche Möglichkeiten wir haben, die jährliche Energieproduktion des Kraftwerks zu maximalisieren.

Utilization of renewables in traction feeding
This paper deals with the opportunity of a photovoltaic system, feeding the 25 kV overhead-line. It was shown what kind of 
possibilities are before us based on the existing PV-systems and simulational calculations to maximize the energy produced 
by the PV.

Korábbi vizsgálataink alapján, az éves 
energiahozamok maximalizálása szem-
pontjából célszerűnek látjuk a napele-
mek dőlésszögeit az adott évszakoknak 
megfelelően módosítani. Ez megvalósul-
hat automatikával vagy az alállomási sze-
mélyzet kézi beavatkozásával is. Utóbbi 
csökkenti a beruházási költségeket. Az 
egytengelyű, napkövető megoldások 
10~20%-os beruházási költségtöbbletet 
jelentenek, míg a kéttengelyű alkalmazá-
sok 40~50%-osat.

Cikksorozatunk következő részében meg-
vizsgáljuk egy 156,8 kWp-es rendszer 
megtérülési idejét cash-flow számításon 
keresztül. Példaképpen: 0,1 ha (1000 m2) 
beépíthető terület esetén a telepített ka-
pacitás 156,8 kWp lehet. Ebben az eset-
ben az induló termelés évi 180.263 kWh 
energiahozammal számítható. Az éves 
degradáció 0,5%-os értékénél, teljes körű 
karbantartás esetén ez a 17. év végére 
165.842 kWh-ra csökken lineárisan.
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A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermek-
vasút 11,2 km hosszú, keskenynyomközű 
vasútvonal, hét állomásán – most már – 
hat különböző biztosítóberen dezés-típus-
sal. A Gyermekvasút – kiránduló, szóra-
koztató funkcióján túl – fontos oktatási, 
szakember-utánpótlási feladattal is bír: az 
elmúlt közel 70 év során számos gyermek 
szerzett itt olyan, életre szóló élményeket, 
amelyek pályaválasztásukat meghatároz-
ták. Köztudott, hogy a biztosítóberende-
zési szakma az utánpótlás szempontjából 
válságos helyzetben van, így minden lehe-
tőséget meg kell ragadni arra, hogy rövid, 
közép- és hosszú távon egyaránt minél 
több fiatallal szerettessük meg. Bár a MÁV 
komoly összeget fordít a Gyermekvasút 
üzemeltetésére, azt a legtriviálisabb hasz-
not nem „szüreteli le” kellőképpen, hogy 
az itt szolgáló gyerekekből egyszer talán 
a vasutat életre szóló hivatásként választó 
jó szakemberek lehetnek. Azonban a mai 
tizenéveseket – véleményünk szerint – 
nem lehet csak korszerűtlen technikával 
– váltózárkulccsal vagy vonóvezetékkel – 
megnyerni: olyan műszaki megoldásokat, 
fejlesztéseket kell mutatni, amelyek von-
zóvá teszik számukra a biztosítóberen-
dezések világát. A MÁV Zrt. Technológiai 
Központ e gondolat mentén indította el a 
„Gyermekvasút bevonása a biztosítóbe-
rendezési szakember-utánpótlásba” c. 

Domino70 létesítése a Gyermekvasút
Hűvösvölgy állomásán

HAJDÚ RICHÁRD,
TÓTH PÉTER

programját, amelynek egyik eleme volt 
Hűvösvölgy állomás mechanikus (helyszí-
ni állítású váltók központi reteszeléssel, 
alakjelzőkkel) berendezésének kiváltása 
egy Domino70 biztosítóberendezéssel. 
Sem D70, sem más tolatóvágányutas 
berendezés nem üzemelt korábban a 
Gyermekvasúton; a legkorszerűbb biz-
tosítóberendezés az 1973-ban az akkori 
Ságváriligeten (ma Szépjuhászné) léte-
sített Domino55 volt. (Következő lapszá-
munkban ennek Elpult rendszerrel törté-
nő felülvezérléséről írunk; lásd a szakmai 
avatásról szóló képriportunkat.)

A Domino70 helyének kiválasztásakor 
két érv is szólt Hűvösvölgy mellett: ugyan-
ilyen berendezés üzemel Hárshegy állo-
máson is, így ez a típus megmarad a Gyer-
mekvasút vonalán, illetve Hűvösvölgyben 
zajlik a legtöbb és legösszetettebb to-
latási munka. Fontos szempont volt az 
előbbiek mellett, hogy az állomáson álljon 
rendelkezésre megfelelő méretű helyiség 
és kellően megbízható villamosenergia-
ellátás, hiszen állandó telepítésű tartalék-
energia-ellátást nem terveztünk.

Az ötlet megszületése, a Gyermek-
vasút vezetésének meggyőzése – utóbbi 
nem volt túl nehéz –, valamint a helyszín 
kiválasztása után elkezdődhetett az iga-
zi munka: a berendezés engedélyezési 
tervének elkészítése és hatósági enge-
délyeztetése, elő- és kiviteli tervezése, 
belső- és külsőterének megépítése; nem 
utolsósorban e munkák elvégzésének és 
finanszírozásának tervezése.

Annak érdekében, hogy a gyerekek 
már az építés során megbarátkozhas-
sanak legalább a kezelőfelülettel, első 
lépésként a dominópult beépítését ter-
veztük. Nagy szerencsénkre nem sokkal 
korábban történt az M2 metróvonal bizto-
sítóberendezésének cseréje, így a BKV 
Metró Üzemigazgatóságtól ajándékként 
megkaptuk Stadionok állomás pultját. 
Igen ám, de az ajándék után áfát kell fi-
zetni – ne menjünk most abba bele, hogy 
mit jelent egy százezer forintos ajándék 
után a befizetendő áfa „kiéneklése” és 
könyvelése (!) a vasút szervezetén belül… 
Elég annyi, hogy az áfafizetésre megkér-
tük az egyik támogató céget, nevezete-
sen az AXON 6M Kft.-t. A régi pultot pe-
dig elvittük Sé-re (az egyik kétbetűs falu 
Szombathelytől Nyugatra), a Szenzorika 
Bt. telephelyére, hogy néhány hónap múl-
va Hajdú Richárd és Kövér Károly precíz 
munkája után talán a legszebb D70 pult-
ként térhessen vissza Hűvösvölgybe. Így 
azt éppen néhány nappal a gyermekvas-
utasok 2016-os avatása előtt helyeztük el 
a forgalmi irodában.

A tervezési (engedélyezési, elő- és kivi-
teli tervek) és belsőtér-építési feladatokat 
a Technológiai Központ vállalta, hiszen a 
Biztosítóberendezési Osztályon több kol-
léga is rendelkezik tervezési jogosultság-
gal, valamint építési tapasztalattal. Első 
lépésként az – akkori – NKH létesítési 
engedélyét kellett megszerezni, amit gya-
korlatilag probléma nélkül teljesítettünk. 
Mivel bizonyos jelzők között az általános 

Az állomás 2. váltójának felszerelése
villamos váltóhajtóművel

A régi alak tolatásjelző
és az új árbocos fény tolatásjelző

A vontatási telep felé mutató V1, V2 fedezőjelzők
(Fotók: Rigó Tamás, Hajdú Richárd)
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fékút (ez a Gyermekvasúton 400 m) nem 
volt biztosítható, a hatóság fékútmérést írt 
elő. Nem okozott azonban nagy meglepe-
tést, hogy az állomás körzetében található 
legnagyobb lejtőn (29 ezrelék) a legrosz-
szabbul megfékezett vonat mindössze 
45 m fékút alatt állt meg!

Az engedélyezési terv részét képe-
zi az áramellátó berendezés is; első 
elképzelésünk szerint ezt egy bontott 
VKI-063-as szekrénnyel oldottuk volna 
meg. Szerencsére csak „volna”, hiszen 
a PowerQuattro nagylelkűen felajánlotta: 
a helyszűkét is figyelembe véve kifejezet-
ten Hűvösvölgy állomásra kifejleszt egy 
egyedi – D70 állvány méretű! – áram-
ellátó berendezést. Nem mellesleg az 
áramellátáshoz fűződik e munka egyik 
legkedvesebb története is: elfelejtettük 
a PQ-t tájékoztatni arról – a számunkra 
nyilvánvaló, de egy biztosítóberendezési 
energiaellátást gyártó cég számára egyál-
talán nem természetes – követelményről, 
hogy a Gyermekvasúton a biztosítóbe-
rendezéseket esténként, az utolsó vonat 
után kikapcsolják… A PQ ártatlanul – és 
jogosan – jelezte: „Tőlünk még sohasem 
rendeltek olyan biztber áramellátást, amit 
esténként leállítanak…”. 

Talán az egyik legnehezebbnek ígérke-
ző, de aztán hihetetlen flottul futó munka 
volt az állomás külsőtéri kábelezése. A 
munka nagysága miatt erre öt céget (Mű-
szer Automatika Kft., Termini-Rail Kft., 
TBÉSZ Zrt., R-Kord Kft., Rail-Safe Kft.) 
kértünk fel: egy rövid munkaindító megbe-
szélés után szinte minden „magától ment”. 
Szinte minden területi igazgatóságtól kap-
tunk külsőtéri kábeleket, amelyeket, ha 
éppen nem volt a szükséges érszerkezetű 
vagy keresztmetszetű kábeltípus, az épí-
tést végző cégek „pótoltak ki”. 

A biztosítóberendezés jelfogótermét 
(bár a két rövid állványsort éppen csak 
befogadó helyiséget csak a legnagyobb 

jóindulattal lehet „terem”-nek nevezni) 
egy korábbi irodaelőtérből alakítottuk ki 
a PowerQuattro Zrt., a Tran-Sys Kft. és a 
Bi-Logik Kft. segítségével. A „terem”-ből 
nyíló két apró helyiségben egy kis rak-
tárnak, illetve egy pici „irodának” is jutott 
hely. A belsőtér kialakítása – az akkor 
még – BKV HÉV Üzemigazgatóságtól, a 
budapesti (Kelenföld 21-28 vágány) és 
debreceni (Fényeslitke) területen elbon-
tott D70 berendezések „maradványaiból” 
történt. A belsőtéri tervezést, építést tel-
jes egészében a Technológiai Központ 
Biztosítóberendezési Osztálya végezte 
el Rétlaki Győző segítségével, de Hajdú 
Richárd irányításával (és legnagyobbrészt 
saját keze munkájával). Annak érdekében, 
hogy a lapos tetős állomásépületben el-
helyezkedő jelfogóteremben télen-nyáron 
jó körülmények között lehessen dolgozni, 
a Safe-Terv Kft. biztosította a helyiség hű-
tő-fűtő klímaberendezését.

Bár Hűvösvölgy nagyvasúti mértékkel 
nyilván nem mérhető méretű állomás, 12 
kétsínszálas és 2 egysínszálas szigete-
lést kellett kialakítani, amelyhez megfele-
lő mennyiségű szigetelő hevedert kellett 
„szerezni”. Bár a Miskolci és a Szegedi 
Területi Igazgatóság is két (!) nap alatt 
összegyűjtötte a számunkra szükséges 
mennyiségű, 48 rendszerű sínhez való 
műanyag hevedert, végül mégis a MÁV-
Thermit által felajánlott, a legmagasabb 
minőséget jelentő kompozit heveder be-
építése mellett döntöttünk. Ezek beépíté-
sét a területileg illetékes Ferencvárosi Pft. 
végezte Horváth Dávid, a Gyermekvasutat 
pályás szempontból nagyszerűen kézben 
tartó technikus kolléga irányításával. A szi-
geteltsínek biztosítóberendezési munkáit 
(végelzárók, hosszanti átkötők elkészíté-
se és telepítése) – csakúgy, mint a kife-
jezetten a Gyermekvasútra gyártott kisár-
bocos jelzők gyártását és beépítését – a 
Bp. Ter. Ig. Biztosítóberendezési Főnök-

A régi kétfogalmú alak előjelző és az új fény előjelző

A régi mechanikus biztosítóberendezés állítóbakja 
a reteszek elbontása után,

ideiglenesen emeltyűpótlóval

A biztosítóberendezés jelfogóállványai
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ség, Nyugat végezte Nemesvisi János
vezetésével. 

A D70 üzembe helyezését célszerűen 
egy olyan hétfőre terveztük, amikor nincs 
vonatközlekedés, így a munka zavarta-
tás nélkül végezhető. Különösen fontos 
volt ez amiatt is, hogy a váltók központi 
állításba való bekötése egy „szokásos” 
nagyvasúti váltóhoz képest kicsit bonyo-
lultabbnak ígérkezett. Emiatt az üzembe 
helyezés előtt két héttel, a sötétüzembe 
helyezés napján „rápróbáltuk” a hajtómű-
veket a kiérőkre: és milyen jól tettük! A 
két csúcssínfül olyan közel helyezkedik el 

helyeztük üzembe, június 2-án pedig szin-
te az összes támogató cég részvételével, 
az R-Traffic Kft. jóvoltából ünnepélyesen 
fel is avattuk. Öröm volt látni, hogy a gye-
rekek mennyire készültek erre, és milyen 
gyorsan profi táblakezelőkké váltak…

Most pedig lássuk, hogy az új biztosító-
berendezés milyen műszaki jellemzőkkel, 
egyedi megoldásokkal, illetve milyen spe-
ciális funkciókkal bír.

Jelzők, váltók

Az állomás két vonatfogadó vágánnyal és 
két központi állításba bekötött villamos 
hajtóművel felszerelt váltóval rendelkezik. 
A Gyermekvasút egyik fejállomásaként a 
végponti irányból a nem biztosított Vonta-
tási Telep csatlakozik. Kisállomási volta 
ellenére összesen 6 főjelzővel telepített, 
amelyből 5 (a bejárati jelző kivételével) 
tolatásjelzővel egyesített fény főjelző. A 
Vontatási Telep felé csak tolatási moz-
gás végezhető, ezért a fogadóvágányok 
végponti végén lévő főjelzők a főlapon 
csak egy vörös fénnyel és kiegészítő la-
pon egy fehér fénnyel vannak felszerel-
ve. A Dominó70 számára ez a jelző nem 
ismeretlen, BILK-Kombiterminál állomás 
kialakítása hasonló, hiszen az egyik olda-
lon csak tolatási mozgások végezhetőek. 
Megjegyzendő, hogy ezek a jelzők nem 
egyeznek meg a fejpályaudvarok ütköző-
bakban végződő vonatfogadó vágányon 
alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény 
fedezőjelzőkkel.

A mechanika korszakában gyakori for-
galmi szituáció volt, hogy a vonatot foglalt 
vágányra kellett fogadni, mert az I. vágány 
végén 1-2 kocsit későbbi tolatáshoz ott-
hagytak. A foglalt vágányra járatáshoz 
ezért minden esetben a Forgalmi Utasítás-
nak megfelelően a szükséges értesítést 
el kellett végezni. Az új állomást ennek az 
igénynek megfelelően úgy alakítottuk ki, 
hogy az I. vágányt középen egy sárga lám-
pasorral felszerelt főjelzővel megosztjuk. 
Mintaként szolgált Siófok állomás, mely-
nek 2015-ös átépítése során a II. vágány 
szintén főjelzővel osztott vágány lett (hal-
kan megjegyezve, olyan forgalmi techno-
lógia azóta sem volt az állomáson, amely 
az osztás adta lehetőségeket kiaknázná). 
A Dominó70 alapáramkörileg tartalmazza 
az úgynevezett rejtett megcsúszást, vagy-
is a főjelző mögötti első szigetelt szakasz 
szabad állapotát (a legtöbb esetben) vizs-
gálja a 15. nyomban. Ennek megfelelően 
az I. vágány 3 szigetelt szakaszra bontó-
dik: I/1, I/2, I/3, amelyből az utóbbi arra 
hivatott, hogy biztosítsa a vágány közepén 
lévő főjelző mögötti 50 méteres szakasz 
szabad állapotának ellenőrzését. A meg-
valósítás (Siófokkal egyetemben) Önálló 
Szakasz sávval történik, amely hasonlóan 
egy váltóhoz vágányúti funkciókat tartal-
maz, ez alatt értendő például a szakasz 

Az állomás torz helyszínrajza

Az állomás nyomkábelterve

A biztosítóberendezés
kezelő- és visszajelentő pultja

Rendelkező pajtás a D70 kezelőpultja előtt

„Szabad a tolatás” az E2 tolatásjelzőn„Szabad a tolatás” a K2 egyesített kijárati jelzőn

A PQ által Hűvösvölgy állomásra fejlesztett 
áramellátó berendezés

egymáshoz keskenynyomközű váltóknál, 
hogy a két váltóhoz négy, teljesen egyedi 
ellenőrzőrúd legyártására volt szükség. 
Mivel a váltókon korábban reteszdob volt, 
ezeket – már csak azért is, mert hamis-
foglaltságot okozott és a sötétüzem alatt 
a foglaltságérzékelésnek működnie kell 
– a sötétüzem kezdetekor eltávolítottuk. A 
reteszemeltyűket emeltyűpótlókkal váltot-
tuk ki, a vonat által járt 2. váltóra váltózá-
rak kerültek.

Hűvösvölgy állomás Domino70 bizto-
sítóberendezését – mint a MÁV 17., de 
legkisebb D70-jét – 2017. április 24-én 
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Domino 70 Eisenbahnsicherungsanlage auf Bhf. Hűvösvölgy 
(Budapester Kindereisenbahn)
Eine neue Domino70 Eisenbahnsicherungsanlage wurde auf Bhf. Hűvösvölgy 
(Budapester Kindereisenbahn) gebaut. Kindereisenbahn hat 7 Bahnhöfe; 6 
Anlagetypen sind in Betrieb. Hűvösvölgy ist das erste Sicherungssystem mit 
Rangierfahrstrassen, aber nicht die erste Domino-Typ (in 1973 a Domino55 wurde 
in Betrieb gesetzt auf Bhf. Szépjuhászné). Diese neue System ersetzt eine alte 
mechanische Anlage. Die neue Anlage wurde mit Hilfe von 21 Ungarischen Firmen 
gebaut.

Domino 70 interlocking system in Hűvösvölgy station of Budapest 
Children Railway
A new Domino70 type interlocking system has been installed in Hűvösvölgy station 
of Budapest Children Railway. Along the line, in 7 stations 6 different types of 
interlocking systems are in operation. This is the first shunting-route system, but 
not the first Domino (in 1973 was the last put-into-operation of a new interlocking; 
Domino55 in Szépjuhászné). This D70 replaced an old mechanical one. The system 
has been built with the aid of 21 Hungarian signalling companies.

lezárása. Az önműködő oldás kialakítá-
sa több próbát és tesztet igényelt, mert 
az ÖSZ sáv egyrészt nem része az elvi 
kapcsolásnak, másrészt a D70 koncep-
ciójától eltérően, csak az egyik oldalán 
csatlakozik a sávhoz irányhelyesen olyan 
objektum, ami a 10. és 11. nyomok infor-
mációit gondtalanul átadná. Mivel ÖSZ 
sáv csak Ferencvárosban és Siófokon 
van (minimális mennyiségű tartalékkal), új 
ÖSZ sávot kellett gyártatnunk. Ezt a bajai 
GTKB Kft.-nek köszönjük.

A vágány megosztásáért felelős jelző 
Önműködő Jelzőüzemre is kapcsolható 
a V1-es jelzőig, amelyet a bejárati jelző 
megálljra ejtő szakasza indít el. Mivel a jel-
ző sárga lámpasoros, így annak Megállj! 
vagy Szabad jelzési képétől függetlenül a 
rá előjelzést adó bejárati jelző mindig egy 
nyugodt sárgán világít, így nem volt szük-
séges a bejelentkező szakaszra kötni az 
ÖJÜ vezérlését.

A két váltó elejénél közvetlenül törpe 
tolatásjelzők helyezkednek el. Annak ér-
dekében, hogy a Vontatási Telepen tör-
ténő tolatási mozgások során az E1-es 
tolatásjelző Szabad a tolatás jelzési képét 
véletlenül se vegye magára indokolatlanul 
a mozdonyvezető, külön árbocos tolatás-
jelző is telepítésre került az E1 előtt oly 
távolságban, hogy a két tolatásjelző közé 
a körüljárás során beférjen egy mozdony, 
tipikusan a Gyermekvasúton honos Mk 
45-ös sorozat.

Két további jelző is megtalálható az 
állomás bejelentkező szakaszán: ismét-
lőjelző és előjelző, melyek az alapáram-
körnek megfelelően IJ félsávval, illetve EJ 
kettős sávval működnek.

Építés

Az állomás kivitelezése 2016 májusában 
kezdődött a kezelőkészülék gyártásával. 
A felújítás során nemcsak új festésű ke-
zelőkészülék, hanem korszerű LED-es 
fényforrással felszerelt pult készült.

A belsőtér 2016 júliusa és decembe-
re között épült. Egy hagyományos Domi-
nó70-es belsőtéri kialakítástól eltérően 
két fontos módosítást kell megemlíteni: 
az egyik az, hogy a jelfogóhelyiség szű-
kös helykapacitása miatt külön szabad-
kapcsolású állvány létesítésére nem volt 
lehetőség, így a Központi Elzáró állvány 
aljában kerültek elhelyezésre a negatív 
dugaszsávok, félsávok, előjelző vezérlő 
és az önálló szakasz sáv. A másik szintén 
a kis helyiségre vezethető vissza, még-
pedig az egyedi gyártású, egy D70 áll-
vány méretével megegyező áramellátás. 
Mérete ellenére biztosítja a különböző 
működtető feszültségek szünetmentes 
áramellátását, illetve aggregátoros csatla-
koztathatási lehetőséget.

Az állványok többsége a Kelenföld 
állomás megcsonkításából származik, 

melynek során P+R parkoló létesítésével 
8 vágány felszedésre került. Kiemelendő, 
hogy a foglaltság érzékeléshez szüksé-
ges hangfrekvenciás állvány felszabadí-
tásához Kelenföld váltóinak más állványra 
való átterhelése volt szükséges.

A külsőtér nagyobb időszakot vett 
igénybe a különböző építési fázisok más-
más cégek általi kivitelezése miatt. A 
fényjelzők állítása 2016 augusztusának 
végén, az utolsó szigetelt kötések behe-
lyezése idén április elején történt. Ettől 
eltekintve, a Dominó70 rendszertechni-
kájának köszönhetően a belsőtér próba-
dugókkal éleszthető volt.

További tervek

A fejlesztések ezzel nem értek véget. 
Tervezés alatt áll Hűvösvölgy és a szom-
szédos forgalomszabályozó állomás 
(Hárs-hegy vagy Szépjuhászné) között 
az ellenmenet és utolérést kizáró vonali 
berendezés megvalósítása. Jelenleg egy 
szabadkapcsolású áramkör biztosítja azt, 
hogy Hűvösvölgyben a kijárati szabad fény 
csak akkor jelenik meg, ha a felnőtt dolgo-
zó kulcsos kapcsoló segítségével ahhoz 
hozzájárul, elkerülvén a téves kezelése-
ket. Az ellenmenet az ismert kétvezetékes 
MTV sávokkal és A3 tengelyszámlálókkal 
fog kiépülni. Érdekessége ennek, hogy 
nem véletlenül nem lett a szomszédos 
állomás konkrétan meghatározva: föld-
rajzilag a következő állomás Hárs-hegy, 
viszont az aktuális menetrendtől függően 
nem mindennap teljesítenek szolgálatot 
az állomáson, vagyis esetenként be van 
zárva. Ilyenkor az ellenmenetet és vonat-
utolérést nem Hűvösvölgy–Hárs-hegy, ha-
nem egészen Hűvösvölgy–Szépjuhászné 
között kell kizárni. A leendő berendezés-
nek univerzálisan alkalmazkodnia kell ah-
hoz, hogy Hárs-hegyet mint állomást vagy 
csak „térközi” funkciókat ellátó szakasz-
nak kell tekintenie. E munkához a Certuniv 
Kft. ad segítséget.

A másik kiemelendő fejlesztés a ke-
zelőkészülék számítógépes, szimulált 
felülvezérlése – ennek hardveres hát-
terét az AXON-6M Kft., a MES Kft. és a 
PERCEPT Kft. biztosította. Hűvösvölgy-
ben minden reggel oktatással kezdődik, 
amely során az állomásfőnök számlált 
kezelések felhasználásával a gyermek-
vasutasoknak különböző kezeléseket 
mutat be. Sajnálatos módon a kezelések 
nem teljes körűek, hiszen egyes forgalmi 
szituációkhoz elengedhetetlen egy vagy 
több foglaltság megléte, vagy pl. egy jel-
zőzavarhoz ki kellene csavarni az izzót az 
optikából. Másrészt rengeteg számláló 
kerül felhasználásra, amelyet a szakma 
nem igazán szeret. Ezek orvoslásaként 
egy egyedi fejlesztésű Dominó70 szimu-
látor és illesztőáramkör által a kezelőké-
szülék leválasztható a jelfogóhelyiségről 
és általa a fizikai egységekről, így a pult 
visszajelentéseit és nyomógombjait ez 
idő alatt a szimulátor dolgozza fel. A 
program kezelőfelülete lehetővé teszi 
foglaltságok ki- és bekapcsolását, illet-
ve különböző hibák generálását a teljes 
körű – számlálójelfogók működése nél-
küli – oktatás létrejöttéhez. A leválasztás 
másodosztályú jelfogókkal, a kezelőké-
szülékről történhet. Az illesztőkártyák 
áramköri megtervezéséért külön köszö-
net illeti a Technológiai Központ munka-
társát, Pálinkás Gábort.

Az eddigi ismert szoftverektől eltérően 
a program nem a különböző szituációk 
sokaságát próbálja reprezentálni (példá-
ul vágányúti foglaltság esetén a jelzőnek 
vissza kell esnie, mert tudjuk, hogy ennek 
kell történnie), hanem az egységek belső 
kapcsolását felhasználva az áramkörö-
ket érintőről érintőre szimulálja. Ennek 
köszönhetően a szoftver a valódi bizto-
sítóberendezés tervezéséhez is mankót 
nyújthat, mint ahogy az történt is az ÖSZ 
sáv kapcsolási eseteinek kidolgozásakor 
és az ideiglenes kulcsos blokkáramkör 
létesítésekor.
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Bemutatjuk...*
Tóth Tibor, a MÁVTI
biztosítóberendezés tervezője

1942. március 31-én születtem Buda-

pesten, így már háromnegyed százados 

vagyok. Apám vasesztergályos, később 

művezető volt. Anyám a háztartást vezet-

te. Először Üllőn laktunk, majd 1946-ban 

Vecsésre költöztünk. Itt jártam általános 

iskolába. Az ‚50-es évek elején olyan 

szegénység volt, hogy ha valakinek Pes-

ten volt dolga, akkor legtöbbször gyalog 

(vagy ha volt kerékpárja, akkor azzal) 

ment Pestlőrincre az 50-es villamos vég-

állomásához, majd onnan azzal tovább, 

hogy ne kelljen drága vonatjegyre költe-

nie. Előfordult, hogy az iskola diákcsapa-

ta színházlátogatásra is így ment – meg-

szoktam a gyaloglást. Egyik alkalommal, 

amikor Pestre menet apámmal a vecsési 

állomáson bandukoltunk, apám mondta, 

hogy a sínen valami dobozban egy kulcs 

van, biztosan ottfelejtették, szóljak a 

„bakter”-nek. Mintegy másfél évtized múl-

va megtudtam, hogy a doboz az váltózár 

és a kulcs jogosan volt benne. Ez volt az 

első találkozásom a vecsési állomás ak-

kori biztosítóberendezésével.

Az iskolában jól tanultam, így 1956-

ban felvettek Budapestre a Vörösmarty 

Gimnáziumba. Olyan osztályba jártam, 

ahol az osztály egyik fele németet, másik 

fele angolt tanult a kötelező orosz mellett. 

A forradalom után, 1957-ben a tanév vé-

géig az orosz helyett, majd külön tárgy-

ként egy évig még franciát is tanultam – 

bántam, hogy abbamaradt, jól ment. Jó 

csapat volt, és többségében kiváló taná-

raink voltak. A matematika és a fizika jól 

ment, az érettségit néhány nappal követő 

felvételi vizsgán megszereztem a szüksé-

ges pontszámot, és felvettek a Budapesti 

Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kará-

ra. Öt év múlva kezembe kaptam az ok-

levelet. (Azóta már az „Arany oklevelet” is 

megkaptam.) 

Az egyetemi tanulmányok befejezése 

után, volt társadalmi ösztöndíjasként, az 

újpesti Egyesült Izzóban (mai GE) kezd-

ANDÓ GERGELY
tem dolgozni. Az Alkalmazástechnikai 

Laborba szerettem volna kerülni, ahol 

a gyártott tranzisztor- és elektroncsőtí-

pusokhoz az alkalmazási lehetőségeket 

bemutató áramköröket kellett tervezni, de 

olyan népszerű terület volt, hogy a név-

sor végéről nem kerültem be a csapatba. 

Helyette a képcsőgyártás területén tevé-

kenykedtem, főleg a fejlesztésen, de a 

váci gyártóüzemet is sokszor meg kellett 

látogatnom. A munka nem elégítette ki az 

ambícióimat, meg messze is volt Vecsés-

től a munkahely. Így aztán kihasználtam a 

lehetőséget, amikor az egyik műszerész 

kolléga elment dolgozni a MÁVTI-ba, és 

ott megszervezett nekem egy beszélge-

tést a 3. Iroda vezetőhelyettesével, Si-

kolya Ferenccel, aki elmesélte, hogy mi 

a feladata a biztosítóberendezés terve-

zőjének. Megtetszett, hogy áramköröket 

kell tervezni, így 1969 nyarán beléptem a 

MÁVTI-ba, Fodor János osztályára, ahol 

„a Fáni” csoportjába kerültem, akiről az-

tán kiderült, hogy valójában nem nő, és 

Schneider István a neve. 

A szakmában nulláról indultam, a vas-

útról csak annyit tudtam, ami a napi bejá-

ráshoz kellett. Szerencsére először mint-

egy féléves szakmai gya korlat keretében 

Cegléden a Domino 55, a metró Fehér 

úti telepén pedig a Domino 69 beren-

dezések felépítésével, szerelésével, 

élesztésével ismerkedtem meg. Cegléd-

re naponta utaztam. A termes első osz-

tályú kocsi egyik üléssorán kiteregettem 

a Kosznai írta tisztképzős jegyzet rajzait, 

és szemben ülve olvastam hozzá a leírá-

sokat. Az állomáson akkor az ellenőrzés 

folyt, a menettervet „nyomták”. Ha valami 

hiba akadt, mentem fel a jelfogó terembe 

megnézni a hibakeresést, javítást. Így sa-

játítottam el a D55 tervezéséhez szüksé-

ges ismeretek nagy részét. A többit aztán 

kollégáktól.

A gyakorlat után rövidesen a MÁV for-

galmi vizsgát is letettem. Ezután kezdő-

dött a tényleges tervezési tevékenység. 

Salgótarján-külső D55 berendezésénél 

a visszajelentő áramköröket készítettem, 

de utána biztosítóberendezés-tervezési 

munka híján a csoportot kikölcsönözték 

távközlési tervek készítésére. Az egyik 

kollégával Óbudától Esztergomig végig-

jártuk a vonalat a vonalkábel nyomvonal 

kiválasztásához. Akkoriban már jártam 

az Országos Kék Túrát, amit 1973-ban 

1221.-ként fejeztem be, így a gyaloglás 

nem esett nehezemre. A bejárás után 

részt vettem a vonalkábel tervezési mun-

káiban is.

Még néhány kisebb távközlő terv elké-

szítése után a kölcsön időszak lejárt, és 

most már sürgős határidővel nekiálltunk 

Verőce D55 berendezése tervezésének. 

Farkas Gyulával készítettük a terveket, 

ami éppen rajzszám szerint sorra került, 

tehát itt már a biztonságot adó függőségi 

áram köröket is terveztem. Itt az időpont-

ból adódóan kis családi kitérőt kell ten-

nem: a munka során a terveket rajzoló 

kolléganőmmel olyan közel kerültünk egy-

máshoz, hogy 1971-ben összeházasod-

tunk. Két gyermekünk született. Felesé-

gem később közgazdasági végzettséget 

szerzett, és pénzügyesként nyugdíjazásá-

ig, lányom pedig középfokú végzettséggel 

a közelmúltig a légi közlekedéshez tarto-

zó területen dolgozott. Fiam, aki szintén 

villamosmérnök, egy közúti jelzőlámpa 

rendszereket tervező, gyártó, szerelő 

cégnél dolgozik a fejlesztés vezetőjeként. 

A családban tehát csak a vízi közlekedés 

szakág hiányzik. Most az általános iskola 

elején járó három unokánk aranyozza be 

nyugdíjas napjainkat – hiszen Vecsésen 

él mindenki. 

A munkához visszatérve: a Dunai fino-

mító D55 berendezésének már a teljes 

tervét én ké szítettem 1973-ban – még 

* A rovat cikkei teljes egészében az interjúala-
nyok véleményét tükrözik, azt a szerkesztő-
ség változatlan formában jelenteti meg.
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a MOL töltővágányainak védelmére is 
készült terv. A régi D55 berendezést 
elbontották, annak a helyére kellett a 
nagyobb állomás új berendezését elhe-
lyezni a típusépületbe. Végül ez csak az 
állványsorok elfordításával, „cipőkanállal” 
sikerült. Az igazgatósági kollégáktól azt az 
információt kaptam, hogy az egyidejű me-
netlehetőségek a fontosak azért, hogy a 
nehéz tehervonatokat lehetőleg ne kelljen 
megállítani a bejárati jelzőknél. A 100 mé-
teres megcsúszási út a kijárati jelzők hát-
rahúzásával volt biztosítható, ami viszont 
lecsökkentette a vágány használható 
hosszát, amit aztán később a berendezés 
telepítésekor az állomásfőnök kifogásolt. 
Tanulságként levontam a konzekvenciát, 
hogy a tervezés megkezdése előtt „fent 
és lent” is tisztázni kell az elvárásokat. Ezt 
ajánlom a mai tervező kollégák figyelmé-
be is!

1974-ben irányító-tervező, csoport-
vezető beosztást kaptam. A csoport ál-
tal tervezett berende zé sek előterveit én 
készítettem, mivel a berendezés szolgál-
tatásait, tudásszintjét az előterv dönti el. 
Így készült Jászberény, Győrszentiván, 
Bükkösd és Abaliget D55 berendezések 
előterve. E beren dezések kiviteli tervei-
nek készítésénél alapvetően szervezési, 
irányítási, ellenőrzési tevékeny séget vé-
geztem. Bükkösd állomáson a nagysuga-
rú, kitérő állásban 80 km/h sebességgel 
járható váltó volt az újdonság, mely mind-
két szárán pályasebességgel volt járható. 
Abaligeten az állomáshoz nagyon közel 
végződő 800 m sugarú ívben épült alag-
út miatt a jelző kitűzés volt problematikus, 
hogy a biztonság ne csorbuljon, de az 
alagútban se kelljen jelzőket elhelyezni. 
Sikerült mindkét feltételt kielégítő meg-
oldást találni, ehhez bal oldalon is kellett 
ismétlőjelzőt állítsunk. Ebben az segített, 
hogy egy-egy előírásnál mindig megnéz-
tem azt is, hogy egy „ökölszabályként” 
minden esetben használható távolságér-
ték milyen részekből adódik össze, mi a 
funkciója, adott esetben mit lehet változ-
tatni rajta. Ezt a módszert is ajánlom a ter-
vező kollégák figyelmébe! Pályafutásom 
során nagy örömömre sokszor találkoz-
tam különleges feladatokkal. A csoport-
ban a sok év alatt sok kedves kolléga, jó 
szakember megfordult, de a hosszú név-
sort inkább elhagyom. Többekkel ma is 
tartjuk a kapcsolatot, de néhányan sajnos 
már az égi tervezőasztal mellett vannak. 

A következő nagyobb munka Kaba ál-

lomás D55 berendezésének tervezése 
volt. Ez gyakorlatilag két, egy váltókörze-
ten keresztül összekapcso lódó állomást, 
a korábbi állomást és a Cukorgyárat ki-
szolgáló állomást működtet. A cukorgyári 
rész a korábbi első térköznél egy kiága-
záson keresztül kapcsolódik a vonalhoz, 
ide kerültek a bejárati jelzők, és a korábbi 
térközből a berendezés szempontjából 
állomási vágány lett. A cukor gyárhoz csat-
lakozó váltókörzet helyi kapcsolóról is 
működtethető. (Ez talán a MÁV utolsóként 
készült helyi kapcsolója.) Különlegessé-
gére való te kintettel az előterven kívül a 
rácsáramkörök kiviteli terveit is én készí-
tettem.

A Hatvan–Újszász vonal villamosításá-
hoz kapcsolódó biztosítóberendezés-re-
konstrukció ré sze ként a vonal önműködő 
térköz- és sorompóberendezéseit tervez-
tem. Hatvannál a Kavicsbá nya kiágazás 
berendezése, valamint a Zagyva folyó két 
partján az árvízvédelmi töltésen lévő, egy 
be ren dezéssel működtetett két sorompó 
jelentett némi tervezési különlegességet. 
A térköz- és sorompóterveket általában 
egy külön csoport készítette az irodán, ez 
a munka nem is tudom, hogyan került hoz-
zám. A Veszprém–Eplény állomásközben 
Veszprém (akkor még -külső) közelében 
épült AS721-ként egy általam tervezett, 
teljes csapórúddal kiegészített, és emiatt
különleges önműködő fénysorompó. 
Esetleges közbezárásnál az adott mene-
külési lehetőséget, hogy a csapórudak 
a vágánytengelytől 8 méter távolságra 
kerültek. A sorompó maga is egyedi volt, 
az építők székhelyén kellett a belső kap-
csolását felmérnünk. Nem tudom, így 
üzemel-e ma is, és van-e valahol testvére. 
A „MÁV ezredik fénysorompója” terve is a 
csoportunkban készült, tervezője Dániel 

Károly volt, Balatonszentgyörgy és Keszt-
hely között, Fenékpuszta közelében van a 
76-os út keresztezésében.

A Commodore 64 számítógép meg-
jelenésekor másokhoz hasonlóan én is 
elkezdtem programokat írni. Az egyik 
hasznos programmal a tényleges fékutat 
lehetett kiszámolni. Adott helyen megkez-
dett fékezésnél a megállás helyét, vagy 
adott helyen való megálláshoz a fékút 
kezdetét határozta meg, az indításkor való 
beállítás szerint a jelfeladási hossz figye-
lembevételével vagy anélkül, lekezelve a 
hibaszelvényeket, valamint a szelvény-
számok pl. mellékvonalról fővonalra való 
áthaladáskor való megváltozását, figye-

lembe véve a tényleges lejtviszonyt is. A 
másik program D70 nyomkábel gyári tí-
pusszámának meghatározására volt alkal-
mas, és a végén összesített, sorrendezett 
listát készített arról, hogy melyik kábeltí-
pusból hány darabot kell gyártani, illetve 
egy típus kábeleit melyik viszonylatra kell 
használni. A két program PC-n futtatható 
változatát később egy nyári gyakorlat so-
rán a fiam készítette el. A fékútszámító 
programot régi kollégáim még ma is hasz-
nálják.

További feladataimnál külön kategóriát 
jelentett a metrócsatlakozás miatt átépült 
Kőbánya-Kispest állomás tolatásjel zők 
nélküli D70 berendezésének tervezése. 
A berendezés D70 szerkezeti elemek-
ből épül fel, a vonatvágányutak áramkö-
rileg itt is (külön nem beállítható) tolató 
vágányutakra épülnek, és problémát je-
lentett a vonatvágányúthoz tartozó keze-
lőszervekkel az esetenként tolatószintnél 
szükségessé vált kezelési lehetőségek 
biztosítása. A berendezés az első próbál-
kozás volt a vonat vágányutas D70 típus 
kialakítására. A MÁV részéről Hegedűs 

Géza szorgalmazta a próbálkozást. Napi 
utazásim miatt a körzetet, a vonatforgal-
mat jól ismertem, és a kijárati jelzőnél való 
ácsorgás időveszteségének csökkenté-
sére a Kőbánya-Teher pu. felőli bejárati 
jelzőknél kezdő térközjelzőt terveztem, 
ami a D70 kapcsolásait kiegészítő elvi 
kapcsolási lehetőségek közé is bekerült. 
Ha a munkában valahol elakadtam, osz-
tályvezetőm, Lengyel Imre segített, aki 
Divinyi Sándorral közösen a D70 meg-
alkotója volt. (Ahogy mondani szokták: a 
kisujjukban volt minden, ami erről a be-
rendezésről tudható.)

Hatvan állomás és a hozzá kapcso-
lódó kettős delta D70 berendezésének 
tervezése külön kihí vást jelentett – szűk 
egy évünk volt rá. A nagy kiterjedésből 
adódó problémákon kívül sok különle-
ges megoldásra volt szükség olyan vá-
gányzati adottságok miatt, melyekre a 
D70 alapkapcsolás készítésekor nem 
számíthattak. Ízelítőül néhány: az átme-
nő fővágányok is osztott, rövid vágányok; 
egymáshoz kapcsolódó három rövid vá-
gányútból álló vágányút is beállítható; a 
biztosítóberendezés vo natkozásában fo-
gadóvágányként működő delta vágányo-
kon vonat által vezérelt sorompókat kell 
működtetni; a kezelő-visszajelentő, kivé-
telesen nyomógombokkal is ellátott pano-
rámatáblát földkábel köti össze a jelfogós 
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résszel, mivel kü lön épületben vannak; a 
biztosított váltókörzethez két helyen köz-
vetlenül, nem biztosított vál tókörzeten 
keresztül, a Rendező kulcsos berende-
zése csatlakozik. D70 be rendezésben 
itt alkalmaztak először váltott üzemű sín-
áramkört és kódos kezelőt. A kó dos ke-
zelő csatlakoztatá sának tervezése után, 
a D70 kiegészítő elvi kapcsolások része-
ként, a kódos kezelő csatlakoz tatás elvi 
áramkörét is elkészítettem. Az említett két 
D70 berende zés nél az előterveken kívül 
a nyomáramkörök és a különleges csatla-
kozások terveit készítet tem.

Debrecen D70 berendezésének meg-
építése után a csatlakozó mellékvonalak 
első állomásáig a terveim alapján készült 
el a tengelyszámlálós, mellékvonali, ellen-
menetet és utolérést kizáró berendezés. A 
mellékvonali állomások berendezéséhez 
való csatlakozásra típustervet készítet-
tem. Debrecen Repülőtéri kiágazásnál 
különleges megoldást kellett alkalmazni 
azért, hogy a kiágazásnál ne kelljen ten-
gelyszámlálót elhelyezni, de a kiszolgá-
lás, esetenként a vonalról való kizárkózás 
korrekten, biztonságosan elvégezhető 
legyen. 

1984-ben – Lengyel Imre doktori disz-
szertációjából kiindulva – nyomvonalas 
elven felépülő gurítói váltóállító automa-
tika elvi kapcsolását és a hozzá tartozó 
típusállványok és -sávok terveit készítet-
tem el. Ennek alapján Záhony körzeté-
ben, majd később a mikrogéphez csatla-
kozó változat elkészülte után, Budapest 
Ferencváros ban készült berendezés. Elvi 
kapcsolásnál tartva: D70 kiegészítő elvi 
kapcsolások között J+TVK egységgel és 
FJ sávval történő fejvágány-biztosítás elvi 
kapcsolást készítettem. A TVK egység a 
TV és TK egységek funkcióit egyesíti, az 
FJ sáv pedig a vágány végén lévő vissza-
tolás jelzőt működteti.

1992-től a kft.-vé átalakult MÁVTI biz-
tosítóberendezést tervező osztályának 
osztályvezető helyettese ként dolgoztam. 
Az osztályvezető Máté Sándor volt. A 
MÁVTI Kft. önállóan gazdálkodó, MÁV tu-
lajdonú cég lett. Induláskor a jövő bizony-
talan volt, nem volt pontosan ismert sem 
a várható megrendelésállomány, azaz a 
várható bevétel, sem a pontos költségek. 
Emiatt a Kft.-be 30%-kal csökkentett fize-
téssel lehetett átlépni. Ezt ezért, vagy más 
okból a létszám alig fele vállalta, a többiek 
végkielégítéssel távoztak. A létszám ez-
után is csökkent más cégek elszívó hatá-

sa okán, noha a fizetések viszonylag rövid 
idő után visszaálltak az eredeti értékre. 
Tervezési tevékenységem súlypontja a 
nagyobb vonalkorszerűsítésekhez tartozó 
biztosítóberendezési munkák és az újabb 
generációs elektronikus berendezések-
hez való csat lakozások tervezése felé 
tolódott.

A Budapest–Hegyeshalom vonalon az 
emelt sebességű közlekedés bevezeté-
sét szolgáló re konstrukció tervezésében 
kezdettől fogva részt vettem. A megva-
lósíthatósági tanulmány és a beruházási 
program biztosítóberendezési részének 
elkészülte után Tata, Almásfüzitő térség 
és Hegyeshalom biztosítóberendezése-
inek engedélyezési terveit készítettem. 
E három helyen épült a MÁV első három 
elektronikus berendezése. Egy ideig én 
voltam az egyetlen tervező, aki ilyen té-
mával foglalkozott. A MÁV részéről Kirilly 

Kálmán volt az elektronikus berendezés 
téma gazdája, vele egyeztettem a MÁV el-
várásairól. Természetesen a munkák so-
rán a TEB Szakigazgatóság jó néhány dol-
gozójával munkakapcsolatba kerültem, 
de nem sorolom fel őket, nehogy valaki 
kimaradjon. A tervekhez a D70 berende-
zésnél használatos tervek adták a kiindu-
lási alapot, de a függőségi terv kiegészült 
a berendezésre jellemző megcsúszási 
vágányút végének jelölésével. Később a 
D70-re jellemző menetkizárási informáci-
ók már nem kerültek rá a tervre. 

Tata állomás Siemens gyártmányú, a 
MÁV első elektronikus biztosítóberende-
zése elő ter vé nek típusfüg getlen részét 
és külsőtéri kábeltervét készítettem el. Az 
Alcatel gyártmányú két elektronikus be-
rendezés (Almásfüzitő és Hegyeshalom) 
előtervét az Alcateltől és a HTA Kft.-től ka-
pott adatok, dokumentációk felhasználá-
sával készítettem el, és a ter veim alapján 
történt a külsőtéri kábelezés is. Almásfüzi-
tő térség a D55 berende zéssel biztosított 
Almásfüzitő állomást és a hozzá kapcso-
lódó Timföldgyár átadót, továbbá az elekt-
ronikus berendezéssel biztosított kiága-
zást, az emelt sebességű, Almásfüzitőt 
elkerülő vágá nyokat és Almásfüzitő-felső 
állomást foglalja magába. A két berende-
zés közt két helyen van csatlakozás. Al-
másfüzitőn speciális, kis kapacitású kábel 
használata is szükséges volt a váltók egy 
részénél. Az Alcatel Elektra-MÁV beren-
dezéseinél a sín áramkö rök, állomási és 
vonali sorompók működtetése, valamint a 
térköz-csatlakoztatás Domino 70 elemek 

módosított változatával történik. Részt 
vettem a módosítások tervezésében, és 
én ter veztem a két állomás jelfogós ré-
szének áramköreit. Az Alcateltől és a HTA 
Kft.-től kapott adatok, a velük folytatott 
megbeszélések alapján készítettem Al-
másfüzitő Elektra és Domino 55 berende-
zések csatlakoztatásának elvi kapcso-
lását. Nagy öröm volt számomra, hogy a 
munka során Machovitsch Lászlóval és 
Hegedűs Gézával, a szakma két kiváló-
ságával dolgozhattam együtt. A feladat a 
veszélyes egyidejű menetek kölcsönös 
kizárása, jelzésfogalmak kölcsönös átvi-
tele, csatla kozó 75 Hz-es sínáramkörök 
megfelelő ütemezése, közösen használt 
állomási sorompó mű ködtetése és D55 
kezelőkészüléken való visszajelentése 
volt. Az elvi kapcsolás felhasználásá val 
az Elektra jelfogós részt én, a D55 részt 
kollégáim tervezték. A Domino 70 beren-
dezéshez elkészült alapáramkör alapján 
készí tettem az Elektra berendezés emelt 
sebességű térközcsatlakozásának elvi 
kapcsolását, majd ennek felhasználásá-
val Almásfüzitő és Hegyeshalom állomá-
sok terveit. Az így módosított állomási be-
rendezések 2002 óta üzemelnek. 

Hegyeshalomban a Rendező kulcsrög-
zítő berendezésében a két őrhely között 
menettervi kapcsolat van, és függőség 
van a kulcsrögzítő és az Elektra között is. 
Van olyan váltó, ami a rendezői menete-
ken túl tisztán az Elektrában állított mene-
teknél oldalvédelmet ad egy kulcsszekré-
nyen keresztül. Mivel a kulcs egyidejűleg 
két helyen is szükséges lehet, egy kulcs-
duplázó kulcsszekrény került alkalmazás-
ra. A kulcsrögzítő egyedi áramköreinek 
tervét én készítettem. A HTA Kft. részé-
ről a témafelelős általában Varga István 
volt. A helyszínekre, vagy az Alcatelhez 
Bécsbe utazva a szakmai mellett sok ba-
ráti beszélgetésre is volt időnk. A bécsi 
megbeszéléseken egymást váltották a kü-
lönféle részterületek képviselői, mi meg, 
magyar szokás szerint, mindennek a gaz-
dái voltunk. A munkák során amúgy a HTA 
Kft. dolgozóinak nagy részével végeztem 
hasznos, közös munkát.

A MÁV berkekben „Szlovén átmenet” 
néven említett Zalalövő–Őrihodos újon-
nan épített vasútvonal biztosítóberen-
dezésének engedélyezési tervét, majd 
utána tendertervét én készí tettem. Ez a 
MÁV első olyan vonalrésze, ahol a jelfel-
adást csak az ETCS balízok biztosítják. 
A foglaltságvizsgálat tengely számlálókkal 
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történik, az önműködő vonali sorompók 
jelzővel fedezett egyedi sorompók. Euró-
pai korridor részeként ezekkel a paramé-
terekkel folytatódott a Zalalövő–Zalaeger-
szeg delta vonalszakasz felújítása is. E 
szakasz állomási és vonali berendezése-
inek engedé lyezési terveit, tenderterveit 
is én készítettem. Ezeknek és további 
munkáimnak egy részét, 2001-től kezdő-
dően, már részben a MÁVTI Kft.-vel kötött 
szerződés alapján nyugdíjas egyéni vállal-
kozóként végeztem.

A 2000-es évek elején készítettem a 
BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai 
Központ) Domino 70 típusú biztosítóbe-
rendezésének terveit, az engedélyezési 
tervtől a tender- és előterveken át a kiviteli 
terve kig. Műszaki érdekessége az, hogy 
két állomási berendezésnek, a BILK és 
Soroksár állomás berendezésének ha-
tókörzete köztes vonalrész nélkül, köz-
vetlenül egymáshoz csatlakozik. Egyéb 
érdekessége az, hogy az egész beru-
házás akkor megtervezett részének két 
beruházója, későbbi üzemeltetője lett, 
(sőt, további részénél még egy harmadik 
is van), emiatt az egy közös berendezés 
terveit szét kellett választani úgy, hogy a 
beruházók a saját részüket külön-külön, 
de az engedélyezők az egészet egyben 
is lássák.

Vecsés állomás átépítése után készü-
lő, még típusfüggetlen elektronikus biz-
tosítóberendezés engedélyezési tervét 
és tendertervének műszaki anyagát ké-
szítettem el, így vecsési lakosként volt al-
kalmam „ott honra” tervezni. Az otthonhoz 
az állomásnál közelebb is kerültem, mivel 
a beruházás része volt egy olyan fényjel-
zős, önműködő sorompó, ahol én is sű-
rűn átjárok. Az állomás átépítésekor ismét 
találkoztam az ifjúkoromhoz képest már 
egészen más biztosítóberendezéssel. A 
fényjelzős SH berendezés az állomás át-
építése alatt emeltyűpótlókkal kiegészít-
ve provizor berendezésként szolgált. A 
távolabbi váltók villamos állításúak, váltó-
zárral lezárhatók lettek. A vágányútállítás 
gyorsítása érdekében a hozzájuk tartozó 
kulcsot kulcsszekrénybe kellett helyezni, 
melynek az őrhelyen lévő párjából ilyen-
kor a kulcs kivehető és az emeltyűpótlóba 
behelyezhető lett. Az áramköri terveket 
én készítettem. Vecsés, Üllő és Monor 
állomások, majd egy évvel később Ko-
márom állomás Elektra típusú biztosító-
berendezésének engedélyezési tervét és 
előtervét is elkészítettem.

Az elektronikus biztosítóberendezések 
terén a legnagyobb és egyben legutolsó 
munkám a második generációs Elektra 
berendezés – a MÁV-nál első alkalommal 
Győr állomásra, a MÁV egyik legnagyobb 
állomására kerülő berendezés – engedé-
lyezési tervének és elő tervének elkészí-
tése volt. Az Elektra 2 berendezés tulaj-
donságainak megismeréséhez a gyártó 
Thales GesmbH.-val, biztosítóberende-
zés-gyártás vonatkozásában az Alcatel 
jogutódjával kellett együttműködnöm. Ez 
a berendezés már kielégített olyan igé-
nyeket is, amiket a korábbi változat még 
nem. Ezek tisztázásához jó néhány órá-
nyi megbeszélésen vettünk részt Varga 
Istvánnal. Mindezeknél a MÁV részéről 
Görög Béla volt a témafelelős, akivel elő-
ször Kőbánya-Kispest berendezésének 
építésekor találkoztam. Úgy érzem, jól 
dolgoztunk együtt a berendezés alapszol-
gáltatásainak kialakítása és a különleges 
alkalmazás során is. A különlegesség 
az volt, hogy a berendezést már az állo-
más átépítése alatt üzembe helyezték, 
és a végleges pályaállapot kialakításáig 
provizorként üzemelt. Ezekhez az építé-
si fázisokhoz külön terveket készítettem, 
melyeken belül a menetek és a munkate-
rület védelme a kezelő által beírt időleges 
korlátozásokkal és ideiglenes biztosítóbe-
rendezési átalakításokkal valósult meg. A 
terv tartalmazta az építési fázisokon belül 
a pályaépítők, a biztosítóberendezési 
szakág és a forgalmi szolgálat egy-egy 
váltó beépítése, központi állításba való 
bekapcsolása során végzendő munkáit, 
azok esetenként írásos egyeztetési fel-
adatait. Ez hasonló feladat esetén kiindu-
lási alapként szolgálhat. 

A Budapest–Székesfehérvár vasút-
vonal felújítási munkáival kapcsolatban 
Martonvásár és Kápolnásnyék állomások 
típusfüggetlen elektronikus biztosítóbe-
rendezésének engedélyezési terveit és 
utána a pályázati kiíráshoz a két állomási 
berendezéshez tartozó tervrészt készítet-
tem.

Pályafutásom során tervezői „cseme-
geként” volt lehetőségem nem MÁV be-
rendezések tervezé sében is részt venni: 
csehországi külszínfejtéses bányáknál 
működő állomási berendezések átala-
kításának és 100 kHz-es térközzel való 
kiegészítésének terveit készítettem, és 
közremű ködtem az élesztésben is. A 
berendezéshez alapáramkör nem volt, 
működését a meglévő áramkörök tervei, 

egység belső kapcsolások alapján kellett 
megismernem. Kétszer töltöttem a hely-
színen egy-egy hónapot Fodor Jánossal 
és Kovács Balázzsal. Kovács Balázzsal 
sok más munkán is dolgoztunk együtt. 
Az Egyiptomi Nemzeti Vasutaknál (ENR) 
nyert pályázat eredmé nyeként honi gyárt-
mányú, elektronikus, ellenmenetet és 
utolérést kizáró berendezés fejlesztési 
munkáiban is részt vettem főtervezőként. 
Emellett én készítettem a Földközi-tenger 
melletti vonal munkáihoz a különböző táb-
lázatokat a tervezés, gyártás, a helyszíni 
szerelés (beleértve a helyiek kábelezési 
munkáit is) ütemezéséhez, de a munka
végül az ENR pénzhiánya miatt leállt.
A munkák miatt több alkalommal jártam 
Egyiptomban Harza Ferenc és Nagy 

Péter kollégákkal. Alexandriától Asszuá-
nig, sőt kis kirándulással Abu Szimbelig 
végigutaztuk a Nílus vidékét.

Visszatekintésként: a felsorolásba a 
nagy vagy műszakilag érdekes munkáim 
kerültek be, de sok egyéb kisebb mun-
kám is volt; egy térképen sok pöttyel le-
hetne jelölni az összes helyet. A munkám 
nem volt egyhangú, a szerencsének vagy 
talán nem csak annak köszönhetően sok 
különleges feladatom volt. Hivatalos elis-
merésként 2001-ben MÁV vezérigazgatói 
dicséretben részesültem, de a szakmabe-
li kollégáktól is kellemes visszajelzéseket 
kaptam. Érkezett D70 berendezés terve-
zésére megbízás azzal, hogy „a tervező 
Lengyel Imre vagy Tóth Tibor legyen”, de 
beszéltek rám munkát úgy is, hogy azt 
csak én tudom megcsinálni. Munkám so-
rán, ha a műszaki rajzoló vagy más kollé-
ga szólt, hogy valami esetleg hibás (pl. a 
hatodik azonos jellegű nem olyan, mint a 
többi), mindig megköszöntem és kértem a 
további odafigyelést akkor is, ha az nem 
volt hiba. Azt vallottam, hogy teljesen hi-
bátlan tervet ugyan nem nagyon tudunk 
készíteni, de legalább törekedni kell rá.

Az aktív tevékenységet 2009-ben 
fejeztem be, meguntam azt, hogy a dol-
gok – legalábbis nekem úgy tűnt – egy-
re nehézkesebben mentek, de örömmel 
gondolok vissza az aktív évekre. Most az 
interneten elolvasom a friss híreket, köz-
lekedési szakcikkeket olvasok, a tv-ben 
az ismeretterjesztő csatornák műsorait 
nézem. Könyveket olvasok, dolgozgatok 
a kertben, sétálgatok (4,5 km/h tempó-
val), kirándulgatunk a feleségemmel, meg 
eljárunk a helyi színházba, és unokázunk, 
amikor kell.
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