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A lektor, a kóla és Bob Dylan

 Kemény fába vágja a fejszéjét ma, aki az 
ETCS Nagykönyvével foglalkozik. Egy 
rendkívül sokszereplős történetben talál-
ja magát, ahol minden szereplő – legyen 
apró vagy nagyhal – nélkülözhetetlen, 
meg- és kikerülhetetlen, és természete-
sen fennen meg van győződve saját sze-
repének kiemelkedő fontosságáról.

Ilyenek a lektorok is. A lektor az, aki 
rendíthetetlenül ellenőrzi, hogy minden 
betű a helyén van-e, hogy a szavak és 
szinonimák valóban azt az értelmet és 
szépséget adják az Olvasónak, amit az 
szeretne majd a Könyv kézhez vételekor 
látni és saját célközönségével felolvasó-
ként megosztani.

Ez a Nagykönyv viszont szakmai mű-
faj, s ennek okán rengeteg kötöttséggel 
bír. Az Írók bizony alapvetően kötelesek 
ragaszkodni azokhoz a sablonokhoz, 
amelyeket az Európai Kiadó megköve-
tel. Számon is kérné az Olvasó, ha nem 
találkozna a jól ismert karakterekkel és 
helyszínekkel. Így minden Nagykönyv 
katalógusból és klisékből építkezik, nem 
meglepő hát, ha előre gyártott monda-
tok, akár egész bekezdések állnak már 
az Írók rendelkezésére, amelyeket aztán 
könnyedén húzhatnak rá bármelyik Olva-
só bármelyik kötetére. Eközben azonban 
minden Olvasó szeretne mégis valami sa-
ját ízlése szerinti könyvet a kezéhez kapni.

– Innen szép nyerni – mondhatnánk. 
S ekkor indul meg az egyezkedés.

Az egyezkedés az egyik legelhúzó-
dóbb része a könyvírási folyamatnak. 
Minden országban ki kell alakítani azokat 
a kereteket, színeket és hangokat, ame-
lyekkel az adott környezetben a leginkább 
lehetséges a hőn áhított sikert elérni 
az Olvasók körében. A Coca-Cola sem 
ugyanolyan ízű szerte a világban, így a 

Csak egy szóra...*

Jóvér Balázs,
fejlesztőmérnök,

MÁV Zrt. Technológiai Központ,
Biztosítóberendezési Osztály

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

Nagykönyv sorozatát is az adott országra 
s olvasócsoportra kell rászabni. A szak-
olvasó pedig kíméletlen fajta: a készülő 
könyvet folyamatosan ellenőrzi, s nem 
ereszti addig, amíg az pontosan nem a 
szája íze szerinti.

– Ezért lenne fontos előre és ponto-
san ismerni az Olvasótábor igényeit – szól 
közbe az Írók csoportja.

Nos, igen. Ez az egyik fontos kiindu-
lópontja annak, hogy a könyv végül ne 
okozzon csalódást. Van azonban egy 
fontos tény, mégpedig az, hogy ezt a 
műfajt még csak most ismertetjük meg a 
közönséggel (sőt, az Írókkal is). Valahogy 
nincs előttem, hogy példának okáért Bob 
Dylan a rockzene ablakának nagyra nyitá-
sa közepette pontos definíciót adott volna 
gondolatai mibenlétéről. Persze ezek a 
Művészemberek… – de mi mindannyian 
műszakiak vagyunk…

A műszaki szakkönyveknek pedig igen 
is pontosan kell fogalmazniuk, kilengés 
nem engedélyezett. Nem lehet könyvünk 
elavult, s a pontatlanságoknak is súlyos 
következményei lehetnek. S itt nem pusz-
tán az írói presztízsről vagy az olvasói ké-
nyelemről van szó, hanem éppúgy bizony 
a célközönség biztonságáról. 

– Mondjuk mi is akkor vagyunk nyu-
godtak, ha precíz, jól dokumentált és 
magabiztos írói munkafolyamatokat látunk 
magunk körül – mondja eltagadhatatlanul 
kissé számon kérő felhanggal a lektorok 
táborából valaki.

Dünnyögés hallatszik szerte a terem-
ben. A témához már mindenkinek lenne 
sok-sok hozzáfűznivalója.

A Kiadó szeretné a könyvsorozat ese-
dékes tagját minél előbb a polcokon látni. 
Egyszerre zajlik részéről az ügyek sürge-
tése, de nem tagadhatjuk el, hogy az ügy 
támogatására, az Írók által meg-megkért 
változtatásokra, a körülmények javításá-
ra sokszor már nem kap felhatalmazást. 
Ilyen az, amikor a Kiadónak is van főnöke. 
A főnöknek pedig nem ártana eszébe vés-
nie, hogy az Írókat is meg kell becsülni, s 
akármilyen nagy lovon ülnek is, nélkülük 
aztán tényleg nincs se könyv, se célkö-
zönség – meg GDP.

A lektornak – értelemszerűen – mégis 
az Írókkal van a legtöbb konfrontációja. 
Szegény Írók. Kik megfelelve a keres-
letnek, ontják is magukból a sorozatré-
szeket. Azok egyelőre mégis jellemzően 
kiforratlanul érkeznek a lektorokhoz. Fe-
leslegesnek tűnő idő és energia szökik 
ki a lektorok kezéből, miközben szűkös 
számuk miatt akaratlanul is ők válnak 
az egész könyvkiadás és végső soron a 
polcra kerülés legfőbb korlátaivá. S csak 
remélik, hogy az újabb és újabb kötetek 
– főleg ugyanazon szerzőktől – már jóval 
kifinomultabb állapotban kerülnek a vizs-
gálóasztalra.

Az első kötetek másik rákfenéjének a 
lektorok által referenciaként felhasznál-
ni kívánt sablonok és klisék, illetve ezek 
kapcsolatrendszerének rendelkezésre 
állása bizonyult. Igen, a lektornak is van 
főnöke (meg lelkiismerete), munkája csak 
akkor értékelhető jelesre, ha igazoltan 
elvégezte a könyv tételes átfésülését, és 

meggyőződött a szakmaiság minden sza-
bályának megfelelő szintű betartásáról. 
Ez pedig referencia nélkül nem megy, 
szakmánkban nem egyszerűen hiteltelen, 
hanem veszélyes az alapján elfogadni va-
lamit, hogy „szerintem jó lesz”.

Itt van szerepe a Könyvkötőnek, aki 
mint a kötet Előtervezője az egésznek a 
gerincét adja meg. Az ő pontatlansága a 
lektor tehetetlensége. Szerencse, hogy a 
könyvkötő jellemzően precízen és gyorsan 
dolgozik – ha ebben az Író is támogatja. 
Márpedig muszáj támogassa, mert ahogy 
a könyv is változik az egyezkedések és a 
lektori munkák során, úgy a Könyvkötőnek 
is újra és újra friss tervekkel kell előállnia.

És így is alapos, elhúzódó munka a 
lektorálás. Bele kell merülni, fel kell ven-
ni az aktuális kötet ritmusát, a lektornak 
fejben kell tartania a betűket az elsőtől 
az utolsóig, s mindig szigorúan az éppen 
aktuális változat szerint. Bizonyára ezt is 
nehéz elfogadni kívülről. Egyfelől nem 
lehet egy-egy napra beleugrani, s kicsit 
haladgatni vele, mert így elmaradna a bo-
nyolultabb összefüggések és fejezeteken 
átnyúló összecsengések kisimítása. Más-
felől olyan ez, mint az a bizonyos kilenc 
hölgy egy hónapos munkája a gyermek 
kihordása érdekében. A lektori munka 
kapacitástervezése e két szempont miatt 
rendre igen súlyos eredményekkel jár.

Arra is emlékezettel kell lennünk, hogy 
a lektor által talált hibákat még egyeztetni 
kell az Írókkal. S ez egyszerre több min-
dent is jelent. Először is meg kell tudni 
értetni és egyes esetekben el is kell tudni 
fogadtatni velük a változtatásokat. S ekkor 
kezdődnek a gondok: nem pusztán író, 
hanem egy kötet esetében is egy egész 
írócsoport van a háttérben, akik hol egy 
irodában, hol országokat átívelve, akár 
„külső” szerződéses keretek között dol-
goznak az egyes fejezeteken. Minden 
hibának meg kell tehát találni a fejezet-
felelősét, s itt bizony kulcsfontosságú, 
hogy az információ az egykapun keresz-
tül mielőbb a megfelelő taghoz jusson. 
Az információ pedig bizony sokszor már 
akkorra eltorzul, mire a fejezetfelelőshöz 
eljut, nem beszélve arról, mire a válasz a 
lektorhoz a többszörös továbbítások és 
többszörös fordítások után visszaérkezik.

Az Író ráadásul nem javíthat csak úgy 
saját hatáskörön belül. Számos belső és 
független lektorral kell elfogadtatni a kor-
rekciót, s ez olykor sok időbe (és pénzbe) 
is beletelik. Ezért szeret az Író változta-
táscsomagokkal dolgozni, amikor a kötet 
vagy adott esetben a számos országban 
alkalmazott klisék és sablonok csoportos 
átdolgozása történik meg. Itt pedig igen 
kötött menetrenddel van dolgunk, ami pon-
tos tervezést követel meg, amihez valahol a 
lektoroknak is alkalmazkodniuk kell.

S higgye el e cikk nagyra becsült Ol-
vasója, hogy mindez csak az újság elő-
szavának méretéhez igazított szemelvény 
a Nagykönyv születésének folyamatából. 
De azt se felejtse el, kedves Olvasó, hogy 
a Nagykönyv kétségtelenül számos or-
szágban hiánypótló, s nincs már messze 
az idő, amikor a célközönség nap mint 
nap fogja forgatni lapjait…
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Cikkünk első részében ismertettük a for-
mális módszerek vasúti biztosítóberen-
dezési területen történő egy lehetséges 
alkalmazásának hátterét és célját. Bemu-
tattuk a vizsgálat alapját képező helyszín-
rajzot, a modellezési elhanyagolásokat, 
valamint a vágányutas és nyomvonalas 
biztosítóberendezési szerkesztési elvek 
modellezésével kapcsolatos általános 
megfontolásokat. Ezt követően ismer-
tettük a két Petri hálós modellt, melynek 
során a 2-es váltó környezetének modell-
jét részletekbe menően leírtuk. Végül az 
elkészített modellek tulajdonságait ele-
meztük.

Jelen írásunkban a diszkrét esemény-
terű rendszerek (Discrete Event Systems, 
DES) Petri hálós modellezésének egy 
alternatíváját – a nemdeterminisztikus, 
állapotátmeneti rendszerekkel tör-
ténő modellezést – mutatjuk be. A 
nemdeterminisztikus átmeneti rendszerek 
alkalmazása a vasútbiztosítás területén 
kevésbé ismert, ezért röviden összefog-
laljuk az erre vonatkozó elméleti hátteret, 
és ismertetjük a modellezés során alkal-
mazott eszközt (UPPAAL). Cikkünket a 
felhasznált eszközök összehasonlító ér-
tékelésével, valamint a modellellenőrzés 
folyamatának bemutatásával zárjuk.

1. Időzített automaták

Az általunk igénybe vett UPPAAL model-
lező és analízis szoftver az ún. „időzített 
automaták” formalizmusát használja. Bár 
modelljeinkben időzítések megadását 
nem alkalmaztuk (ld. 1. rész, 2.4. fejezet, 
1. pont), röviden ismertetjük az időzített 
automaták felépítését.

Az állapotokból és a köztük definiált át-
menetekből álló átmeneti rendszerek (an-
golul: transition systems) széles körben 
alkalmazott technikák a konkurens DES 
rendszerek modellezésére [1]. Az időzí-
tett automata egy nemdeterminisztikus 
átmeneti rendszer, amelyet óraváltozók-
kal egészítettek ki. Az állapotátmenetek 
lehetnek a rendszer által végrehajtott ak-
ciók vagy külső események által kiváltott 
változások. (Pl. az ismertetett modellek-

Formális modellezés alkalmazásának 
lehetőségei a vasúti biztosítóberendezések 
területén – 2. rész

FARKAS BALÁZS,
LUKÁCS GÁBOR,

DR. BARTHA TAMÁS

ben esemény a vágányút kezdő- és cél-
pontjának kiválasztása, akciók az ennek 
hatására végbemenő biztosítóberendezé-
si funkciók.)

Az átmeneti rendszerekben az állapo-
tokat egyszerűen körökkel, az átmene-
teket nyilakkal (irányított élekkel) jelölik. 
Minden automata rendelkezik egy kezdő-
állapottal, melynek jele dupla kör. Egy au-
tomatában az állapotok közül mindig csak 
egy lehet aktív. Egy adott állapotból több 
engedélyezett átmenet is kivezethet, ek-
kor a következő állapot kiválasztása vélet-
lenszerűen történik. Ennek korlátozására 
az állapotátmenetnek logikai feltételeket 
(ún. őrfeltételeket) is lehet szabni, me-
lyeket általában az átmenetet jelképező 
élre írnak fel. Az egyszerű állapotátmeneti 
rendszerek a modellezés céljának meg-
felelően további elemekkel bővíthetők, 
például időzített automatákban óraválto-
zókkal, konkurens rendszerek leírására 
szinkronizációs kifejezésekkel stb.

Az időzített automaták ún. „sűrű” idő-
modellt használnak, ahol egy óraváltozó 
valódi számot értékel. Minden óra szink-
ronban halad előre. Egy rendszert több 
ilyen időzített automata hálózataként, pár-
huzamos kompozíciójaként modelleznek. 
A modellt tovább bővítették az állapot ré-
szét képező, korlátozott értéktartományú 
diszkrét változókkal. Ezeket a változókat 
a programozási nyelvekhez hasonlóan 
lehet használni: olvashatók, írhatók és ál-
talános aritmetikai műveletek végezhetők 
velük. A rendszer állapotát az automaták, 
az órák és a diszkrét változók értékei ha-
tározzák meg. Minden automata maga 
állapotot válthat vagy szinkronizálhat egy 
másik automatával, ami új állapotot ered-
ményez.

Az automaták közötti szinkronkap-
csolat többféle lehet. Az egyszerű eset 
a kézfogás elvén alapuló szinkronizáció. 
Ennek során a szinkronizációt kezdemé-
nyező automata jelez egy előre definiált 
csatornán, amire egy másik komponens 
reagálni képes. A szinkronizálás csak ak-
kor lehetséges, ha mindkét automata egy-
szerre végre tudja hajtani a saját, adott 
csatornához rendelt, kezdeményező-fo-
gadó típusú átmenetét. A másik típusú ún. 
üzenetszórásos szinkronizáció broadcast 
csatornán történik. Egyetlen küldője, de 
több fogadója is lehet. A küldő állapotát-
menete akkor is végrehajtható, ha nincs 
fogadó fél.

2. Az UPPAAL eszköz

A modellezés az UPPAAL szoftver támo-
gatásával történt. Az UPPAAL egy valós 
idejű rendszerek modellezésére, szimulá-
ciójára és verifikációjára használható esz-
köz. Kifejlesztése a svédországi Uppsalai 
Egyetem és a dániai Aalborgi Egyetem 
együttműködésében történt. Az eszköz 
akadémiai alkalmazásokra ingyenesen 
letölthető [2]. A cikk terjedelmi korlátainál 
fogva csak azokat a funkcióit ismertetjük, 
melyeket a modellezés és modellellenőr-
zés során felhasználtunk [3].

Egy UPPAAL modell három fő részből 
épül fel, a globális és lokális deklaráci-
ókból („Declarations”), az automatákból 
(„Templates”) és a rendszerdefinícióból 
(„System declaration”). Az UPPAAL dek-
larációi a C nyelvhez hasonlóan kezelik 
a típusokat, konstansokat, változókat és 
függvényeket, illetve az időzített automa-
táknak megfelelően a csatornákat és órá-
kat is. Az automaták az egyes rendszer-
komponensek, folyamatok modelljeit és 
a hozzájuk tartozó lokális deklarációkat 
tartalmazzák. A rendszerdefiníció a rend-
szert alkotó időzített automaták hálózatát 
adja meg. Az azonos felépítésű automa-
ták (pl. esetünkben a váltók automatái) 
példányosíthatók globálisan deklarált pa-
raméterek segítségével (objektumorien-
tált szemlélet).

Az UPPAAL-ban az állapotok közötti 
átmenetekhez feltételek, akciók kapcso-
lódnak. Az állapotátmeneteknek négy kü-
lönféle jellemzője lehet, melyek (kiértéke-
lésük sorrendjében) a következők:

–  véletlenszerű érték sorsolása egy 
adott intervallumban („Select”, sár-
ga színnel jelölt);

–  őrfeltételek vizsgálata („Guard”, zöld 
színnel jelölt);

–  szinkronizáció automaták között 
(„Sync”, kék színnel jelölt);

–  értékadás („Update”, lila színnel je-
lölt).

A „Select” parancs hatására az állapot-
átmenet során megadott változóba kerül 
az értékkészletének egy véletlenszerűen 
választott eleme. Funkciója elsősorban a 
véletlen választás modellezése. A „Guard” 
őrfeltételek logikai kifejezések, melyek 
kiértékelése mellékhatásmentesen tör-
ténik egész változókra és konstansokra, 
valamint ezek tömbjeinek elemeire. Az őr-
feltétel szerepe, hogy a „védett” állapot-
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könnyebb megértést segítendő cikkünk 
1. részében bemutatott állomásrészlethez 
kapcsolódó biztosítóberendezési funkci-
onalitás modellezési tapasztalatain túl a 
rendszer egy elemének (a 2-es váltónak) 
a lényegi funkcionalitását ismertetjük.

Az UPPAAL modellek elkészítésekor 
ügyeltünk arra, hogy az alkalmazott jelö-
lések igazodjanak a PetriDotNet eszköz-
ben használt jelölésekhez. A modellek-
ben több integer (egész) illetve boolean 
(logikai) változót deklaráltunk. A logikai 
változók matematikai műveletekben is fel-
használhatók (true = 1, illvetve false = 0 
értékkel). A logikai változók értéke meg-
feleltethető a jelfogók állapotainak is: 
true → húzott, false → ejtett, biztonsá-
gos. A vágányút felhasználását követően, 
a teljes feloldás után minden változó alap-
állásba kerül (kivéve a váltóállást).

Cikkünkben a modellek jobb értelmez-
hetősége érdekében a nem releváns ré-
szek nem szerepelnek az ábrákon. Az el-
készített teljes modellek (valamint cikkünk 
1. része) letölthetők [4]-ről.

3.1.  Vágányutas elv
modellezése automatákkal
az UPPAAL eszközben

A vágányutas elv átmeneti rendszer alapú 
modellje a vágányúti logikát (a menetter-
vet és az elzárási tervet) megvalósító fő 
(vagy központi) automatából („Menet_
Elzarasi”), valamint váltó („Valto”) és vá-
gányszakasz („Vagany”) automatákból áll. 
A helyszínrajzon szereplő egyetlen jel-
ző (változóként modellezve) a „Menet_
Elzarasi” automata részeként került leké-
pezésre. Ennek kapcsán megjegyezzük, 
hogy nagyobb modellezett állomás és 
több jelző esetén a jelzők külön automa-
tába szervezése célszerű. A figyelembe 
vett menet- és elzárási tervek cikkünk 1. 
részének 1. és 2. táblázatában láthatók. 
A „Menet_Elzarasi” automata struktúrája 
követi a Petri hálós modell struktúráját (1. 
rész, 4. ábra).

A vágányúti funkciók megvalósításá-
hoz öt csatornatömböt (paraméterezett 
csatornát) definiáltunk. Ebből két csa-
tornán a „Menet_Elzarasi” automata 
és a két „Valto” automata közötti állítási 
utasítások átadása történik. Egy-egy 
csatorna szolgál a váltók és a vágány-
szakaszok lezárásának visszajelentésére 
a „Valto” és „Vagany” automaták felől a 
„Menet_Elzarasi” automata felé. (Mind a 
négy csatorna egyszerű szinkronizációval 
megvalósított.) A lezárt vágányúti elemek 
feloldása egy broadcast csatornával tör-
ténik, melyen szinkronizációt a „Menet_
Elzarasi” automata kezdeményezhet.

A modell négy globális állandó segítsé-
gével paraméterezhető, melyek közül ket-
tőt az elméletileg lehetséges vágányutak 
számának meghatározására, míg a má-

sik kettőt az egyes automaták (váltó és 
vágányszakasz) példányosítására hasz-
náltunk. Egyszerű, kerülővágányutaktól 
mentes esetben legfeljebb annyi vágányút 
képzelhető el, mint amennyi a start és cél 
elemek számának szorzata.

A vágányutas elv UPPAAL modelljé-
ben a vágányút beállítása egy start, majd 
egy cél véletlenszerű kiválasztásával kez-
dődik. A kiválasztott start és cél értékek 
szorzata adja a vágányút egyedi azonosí-
tóját, melyet a vágányút beállítása és felol-
dása során használtunk fel.

A „Menet_Elzarasi” automata a menet-
tervi függőségeket három függvény segít-
ségével valósítja meg, melyek felépítése 
hasonló, mivel mindhárom a menetterv 
egy-egy oszlopán vagy során végez mű-
veletet. A függvények célja a kiválasztott 
vágányútra vonatkozóan a menettervben 
megadott függőségek megvalósítása (el-
lenőrzése, beállítása, oldása).

A menettervi függőségek beállítása 
után kezdődik az elzárási terv végrehajtá-
sa, ami a Petri hálós modellhez hasonlóan 
(ld. 1. rész, 2.7. fejezet) történik meg. Az 
elzárási terv függőségeit az automata ál-
lapotaiban képeztük le. Sorrendben meg-
történik a váltóállítási utasítások kiadása, 
a váltók átállása, majd lezáródása, illetve 
a vágányszakaszok lezáródása. A folya-
matot követően a jelző szabadra áll.

A „Menet_Elzarasi” automata a jelző 
„Szabad a tolatás” állásba állítása után 
három állapotba kerülhet, ami a három 
vágányhoz tartozó külön oldószakaszok 
működésének feleltethető meg. E műkö-
dések során áll a tolatásjelző ismét tovább-
haladást tiltó állásba, valamint történik a 
vágányúti elemek feloldása a korábban 
említett broadcast csatorna segítségével. 
Ez egyben a modellezni kívánt vágányúti 
funkciók végét is jelenti. A változók alapba 
kerülnek, és a „Menet_Elzarasi” automa-
ta új start és cél választásával új vágányút 
beállítására lesz képes.

A következőkben a 2-es váltóhoz tar-
tozó funkcionalitást (kijelölés, állítás, le-
zárás) mutatjuk be részletesen. Először 
a „Menet_Elzarasi” automata a váltó 
vágányútban elvárt állásának megfelelő 
csatornán (egyenes – „ve_CS”, kitérő – 
vk_CS”) való szinkronizációval váltóállítási 
parancsot ad a 2-es váltó automatája felé 
(1. ábra).

átmenet csak az őrfeltételbe írt kifejezés 
„logikai igaz” értékre történő kiértékelése 
esetén mehet végbe. Az „Update” érték-
adások mellékhatásosak és egész válto-
zókra és konstansokra, illetve ezek tömb-
jeinek elemeire vonatkozhatnak, továbbá 
meghívhatnak függvényeket is. Feladatuk 
az állapotátmenetek során végrehajtott 
akciók modellezése.

UPPAAL-ban a szinkronizáció kétféle 
csatorna segítségével történhet. Egysze-
rű szinkronizáció esetén egy előre defini-
ált csatornán („chan”) egy kezdeményező 
(„Kifejezés!” formában) jelzésére egy fo-
gadó („Kifejezés?” formában) egyszerre 
történő állapotátmenete mehet végbe. 
Az egyszerű szinkronizáció csak két fél 
között értelmezett, ha mindkét fél ösz-
szes vonatkozó feltétele teljesül. Fogadó 
nélkül a kezdeményező átmenete blok-
kolt. (Pl. a nyomvonalas elv modelljében 
az automaták a kijelölést szinkronizációk 
segítségével adják tovább.) Az üzenetszó-
rásos szinkronizáció broadcast csatornán 
(„broadcast chan”) történik. Segítségé-
vel egy kezdeményező több fogadóval is 
szinkronizálhat, és a kezdeményező ak-
kor sem blokkolt, ha nincs fogadásra kész 
másik automata. (Pl. a vágányutas elv mo-
delljében a központi logika a feloldáshoz 
szinkronizációt kezdeményez a vágányút-
ban érintett elemekkel – az oldás elmara-
dása a biztonság irányába való tévedés.)

Az elkészült modellek működése szi-
mulálható az UPPAAL eszköz szimulátorá-
ban. Itt látható az automaták (már példá-
nyosított) felsorolása és az engedélyezett 
átmenetek listája. A szimuláció lépésen-
ként történik, a végrehajtott átmeneteket 
a szimulátor tárolja.

Az UPPAAL-ba épített modellellenőr-
ző segítségével megvizsgálható, hogy a 
modell teljesíti-e a formálisan jól definiált 
és gépileg olvasható nyelven kifejezett 
követelményeket. Az UPPAAL a követel-
mények formális leírására a TCTL (timed 
computation tree logic) nyelv egyszerű-
sített változatát használja. A TCTL nyelv 
útvonalakra és állapotokra vonatkozó 
formulákból áll. Segítségével a modellre 
nézve biztonsági, elérhetőségi és élőségi 
kritériumok teljesülése vizsgálható.

3. Modellezés UPPAAL-ban

A modellek bemutatásakor az időzített 
automaták és az UPPAAL eszköz rend-
szerelemek közötti kommunikációra 
(szinkronizációra) vonatkozó leíró erejét 
szeretnénk kiemelni, így a modellek be-
mutatásakor leginkább az ehhez kap-
csolódó ismeretekre helyezzük a hang-
súlyt. A Petri hálós modellekhez képest 
ez a szemlélet a rendszer leírásának egy 
teljesen más megközelítését jelenti. A 

1.   ábra: Az elzárási terv függőségeinek 
végrehajtása a vágányutas elv

UPPAAL modelljében
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A működés a vágányút start- és cél-
pontjának kijelölésével kezdődik, melyet 
a „Kezel” automata végez. Az automata 
„Select” paranccsal választ véletlensze-
rűen startot és célt. Valamennyi vágányúti 
működésre jellemző, hogy a „Start” és 
„Cel” automaták egyike indítja, vagy for-
dítja vissza a másik irányba. Minden auto-
matára jellemző, hogy a különböző műkö-
désekhez kapcsolódó szinkonizálásokat 
csak bizonyos előfeltételek teljesülé-
se esetén képes fogadni. A fogadott 
szinkronizációk során az aktuális műkö-
déshez kapcsolódó változókat beállítja, 
majd továbbszinkronizál.

A már kijelölt és lezáródott vágányúti 
elemek kijelölésének törlését a „Start” 
automata indítja el. A kijelölés törlése a 
kijelöléshez képest nem külön-külön (pár-
huzamosan) fut végig előbb start → cél, 
majd cél → start irányokban, hanem min-
den, legalább egy irányból kijelölt elemet 
sorban érintve. Ha a kijelölés törlése ismét 
elérkezik a startba, az azt jelenti, hogy a 
vágányút le van zárva, és a lezárt vágány-
úthoz tartozó kijelölés el lett tö rölve.

A kijelölés törlését követően lehetőség 
van a „Start” automatához tartozó jelző to-
vábbhaladást engedélyező állásba állítá-
sára. Ha minden ehhez szükséges feltétel 
teljesül, a jelző szabadra áll, így a menet 
leközlekedhet. Az UPPAAL modellben is 
egy megfelelően rövid (jelen példában a 
legrövidebb vágányúti elem hosszánál rö-
videbb) jármű közlekedését modelleztük. 
Ennek megfelelően mindig legfeljebb két 
szakaszt foglalhat el. A tolatómenet a váltó 
állásának megfelelően közlekedik tovább, 
tehát a szinkronizáció a váltó terelésének 
irányába adódik át. A folyamat során az 
egyes elemek felszabadulásukkal felol-
dódnak (elemenkénti oldás).

Ezzel a vágányúti működés a végéhez 
ért, új vágányút beállítását szeretnénk 
biztosítani. Ennek érdekében a megfelelő 
változók inicializálásra kerülnek, és a „Ke-
zel” automata működésével új vágányutak 
beállítása kezdődhet meg.

A következő részben a 2-es váltó ki-
jelölését és lezárását ismertetjük. Az 

automata először fogadja a „Start” auto-
mata start felőli kijelölés szinkronizációját 
(4. ábra, bal oldal, vö. 3. ábra). Váltó 
esetén a modell megkülönböztet a start/
cél felőli kijelöléseken („KijS” és KijC” 
változók) kívül további két kijelölési lehe-
tőséget: a váltó eleje („KijE”), illetve szára 
(„KijSz”) felől, amire a váltó állítása szem-
pontjából van szükség. A „KijSz” változó 
három értéket vehet fel (0: nincs kijelölve, 
1: bal, 2: jobb szárán kijelölve). Az, hogy 
a „KijE” és „KijSz” változók közül melyik 
vesz fel nullánál nagyobb értéket a „KijS” 
vagy a „KijC” változóval egyszerre, attól 
függ, hogy a váltó csúcsa milyen irányban 
áll az adott helyszínrajzon a start és cél vi-
szonylatában. Egy változó tartozik a váltó 
állásához is, ennek azonban csak két ér-
téke lehet. (A váltó mindig csak valamely 
végállásában lehet, ld. 1. rész, 2.4. feje-
zet, 1. pont.)

Miután megtörtént a váltó start (és 
egyben eleje) felőli kijelölése, az auto-
mata továbbszinkronizál a két szárán el-
helyezkedő szomszédaival (III. vágány és 
4-es váltó), azaz továbbadja a kijelölést. 
Ezt követően a váltó automata a cél felőli 
kijelölés szinkronizációt mindkét szárán 
várja azzal a feltétellel, hogy nincs cél 
felől kijelölve, és nincs lezárva (4. ábra, 
jobb oldal). Bármelyik irányból érkezzen 
a szinkronizálás, az a másik ágat a „KijC” 
változó true értékre állításával letiltja. 
Emellett a kijelölés irányát (melyik száron 
érkezett) eltárolja, majd továbbszinkroni-
zál a start felé. A váltót lezárás előtt elő-
ször a kívánt állásba kell állítani (4. ábra, 
felső rész). Ezt a feladatot a „Valto” au-
tomata „allit()” függvénye végzi el. Meg-
hívásakor vizsgálja, hogy a váltó mindkét 
irányból kijelődött, nem foglalt és nincs 
lezárva. Ezek után a váltót a kijelölt szár 
irányába állítja. A lezáródás feltételeként a 
kijelölés ténye, és a szár felőli kijelöléssel 
egyező állás kerül ellenőrzésre. Ha ezek 
teljesülnek, a váltó lezáródik. Az automata 
ezt követően várja a kijelölt szár irányából 
a cél felőli lezárást ellenőrző láncot, majd 
továbbadja a start felé.

Az információt az automata eltárolja 
(2. ábra). Ha a váltó nincs lezárva, akkor 
megtörténhet az állítása. Ha a váltó állása 
a kiadott parancsnak megfelelő, akkor a 
váltó objektum automatája szinkronizál a 
központi logika automatájával és lezáró-
dik.

2.  ábra:
A „Valto” automata állítása és lezárása
a vágányutas elv UPPAAL modelljében

3.2.  Nyomvonalas elv
modellezése automatákkal
az UPPAAL eszközben

A modell a kezelést megvalósító és a négy 
különböző funkciójú vágányúti elemet 
reprezentáló, példányosított automatából 
áll:
–  vágányút start- és célpontjának kijelö-

lése („Kezel” automata);
–  start objektum („Start” automata);
–  váltó objektum („Valto” automata);
–  vágány objektum („Vagany” automata);
–  cél objektum („Cel” automata).
A vágányúti elemek a hozzájuk rendelt 
működést az egymással való kommuni-
káció (szinkronizáció) alapján végzik el. A 
négy különböző vágányúti feladathoz (ki-
jelölés, lezárás, kijelölés törlés, feloldás) 
tartozó szinkronizáció négy csatornatömb 
segítségével valósul meg. A csatornák 
paraméterezését a következőképp oldot-
tuk meg: két-két elemet egy él mindig 
egyértelműen köt össze (ld. 1. rész, 2. 
ábra). Ezért az élekhez az azonosításuk-
ra szolgáló számokat rendeltünk, amiket 
egy tömbben tároltuk el. E tömb megfe-
lelő celláira való hivatkozással tudnak a 
szomszédos elemek szinkronizációt vég-
rehajtani.

A modell kezdőállapotában minden au-
tomata a saját kezdőállapotában („Wait” 
állapotban) van. Ehhez az állapothoz kap-
csolódnak a szinkronizálás során végbe-
menő vágányúti funkciók (3. ábra). Egy-
egy vágányúti funkció elvégzése után az 
automata a kezdőállapotába kerül vissza.

 3. ábra: A nyomvonalas elvű UPPAAL
modell automatáinak jellemző struktúrája

4.  ábra: A „Valto” automata kijelölése, állítása és lezárása
a nyomvonalas elv UPPAAL modelljében
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külön funkció szükséges a kijelölt, de a 
vágányútban nem érintett elemek kijelölé-
sének megszüntetéséhez. Ennek helyes 
kidolgozása jelentős többlet munkaráfor-
dítást igényelt a modellezés során.

Elmondható, hogy a modellek előállítá-
sának munkaigénye mindkét formalizmus 
alkalmazása során a nyomvonalas eset-
ben a vágányutashoz képest 2-3-szoros 
volt. Emellett figyelembe kell venni, hogy 
az előbbi elv leképezéskor több hibalehe-
tőség adódik, ami a modellek elkészítése 
során számos utólagos módosítást igé-
nyelhet. Azonban míg a jól megalkotott 
objektum modellek más helyszínrajz ese-
tén módosítás nélkül használhatók, addig 
vágányutas elv alkalmazásával minden 
topológiára külön függőségek megvalósí-
tása szükséges. (Ez azonban egy jól au-
tomatizálható feladat, további kutatásaink 
egyik iránya az automatikus transzformá-
ció algoritmusainak kidolgozása.)

A modellezés során visszaigazoltuk 
azokat az alapelvekre érvényes általános 
megállapításokat, hogy a nyomvonalas 
elvű berendezéseknél minden információ 
lokálisan, az elemeknél kerül tárolásra. 
Innen kell a megfelelő információt úgy 
eljuttatni a vágányút valamelyik „végére”, 
hogy minden objektum csak a szomszéd-
jaival kommunikálhat. Ezzel szemben a 
vágányutas elv egy központi logikára épül, 
mely az egyes elemek állapotát külön-kü-
lön „felülről” lekérdezheti, ellenőrizheti.

4.2.   A modellezés során használt 
formalizmusok és eszközök 
értékelése

Az egyszerű Petri hálókkal történő model-
lezés könnyen érthető és tanulható, mivel 
kevés és egyszerű működésű elem hasz-
nálatát szükséges elsajátítani (helyek, 
tranzíciók, élek, tokenek). A matematikai 
háttér megismerése, a kiterjesztések 
használata és a különböző tulajdonságok 
értelmezése azonban nagy ráfordítást igé-
nyel.

A Petri hálókkal szemléletesen le-
het leírni különböző folyamatokat (pl. 
szinkronizáció). Kisebb modellek ese-
tén egy állapot jelentése szemléletes a 
tokeneloszlás alapján. Nagyobb model-
lek, sok token esetén az átláthatóság 
csökken, az élek számának növekedésé-
vel a modellek nehezen értelmezhetővé 
válnak. Az értelmezést és bizonyos egy-
szerűbb hibák felfedését megkönnyítheti 
a szimuláció.

Az esettanulmány során a Petri hálós 
modellezésére igénybe vett PetriDotNet 
eszköz könnyen tanulható, jól kezelhe-
tő felhasználói felülettel rendelkezik. Az 
eszköz megfelelően kezeli az alhálókat. 
A modellezés és szimuláció során kihasz-
náltuk az alhálók azon előnyét, hogy egy 
alhálóba szervezett rendszerelem (vagy 
funkciócsoport) állapottere a felhasználó 

4. Tanulságok, tapasztalatok

A formális modellezés vasúti biztosítóbe-
rendezések területén történő alkalmazá-
sához a feladathoz jól illeszkedő, célszerű 
formalizmust kell találni és a vizsgálandó 
rendszer modelljét úgy kell felépíteni, 
hogy az alkalmas legyen az ellenőrzési 
célkitűzések igazolására. Két részes cik-
künk az előbbiekre mutat be a gyakorlati 
életben is jól alkalmazható példákat olyan 
módon, hogy két szemléletes, de elvei-
ben eltérő formális modellező eszköz két, 
hasonló jellegű feladatra történő alkalma-
zását ismerteti. A biztosítóberendezések 
egyik legelterjedtebb alkalmazásai az ál-
lomási berendezések, melyek esetében 
a két eltérő szerkesztési elv jellemzőinek 
modellezésével lehetőség nyílt a különbö-
ző megközelítések vizsgálatára. Modelle-
zett rendszernek egy olyan alkalmazást 
(helyszínrajz, vágányutak) választottunk, 
mely az elhanyagolások ellenére a legfon-
tosabb funkciókat lefedi.

4.1.   A szerkesztési elvek
összehasonlítása
a modellezés szempontjából

A vágányutas elv előnye, hogy csak 
azokhoz az elemekhez tartozik bármiféle 
működés egy vágányút beállítása során, 
melyek érintettek benne. Vágányutas elv 
esetén azonban egy váltó annyi vágány-
úttal van kapcsolatban, ahányban érintett 
lehet, ami nagyobb állomások és az át-
menő vágányokhoz közelebb fekvő váltók 
esetén igen sok összeköttetést jelenthet. 
Ebből adódóan az egyes elemek kapcso-
latainak számában is jelentős különbsé-
gek lehetnek. Ezt a nehézséget leginkább 
a vágányutas elv Petri hálós modelljében 
szemléltethetjük a vágányút feloldását 
végző tranzíció példáján, melyből számos 
él fut egyszerre végig a modell több he-
lyére, ezáltal jelentősen csökkentve az 
átláthatóságot.

A nyomvonalas elv modellje bár (objek-
tumonként) több működést tartalmaz, az 
egyes elemek kapcsolata mégis átlátha-
tóbb. Összeköttetések csak „egységen 
belül” és egységek között vannak, így 
egy objektumnak mindig ugyanannyi kül-
ső kapcsolata van. A nyomvonalas elvű 
berendezésekben a kijelölés jóval több 
elemhez eljut, mint amennyi valóban érin-
tett a vágányútban. Például a modellezett 
topológián a második vágányra beállított 
menetnél öt objektum érintett (start, 2 db 
váltó, vágány, cél), de további négy (2-2 db 
vágány és cél) kap kijelölést. Ahhoz, hogy 
egy elem egy vágányúthoz egyértelműen 
kiválasztódjon, mindkét irányból kijelölést 
kap. Ezek alapján látható, hogy a nyom-
vonalas berendezésben a vágányút-beál-
lítás körülbelül kétszer annyi működéssel 
jár, mint vágányutas esetben. Emellett 

számára könnyen áttekinthető és ellen-
őrizhető marad. Az alhálók használatakor 
azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 
az utólagos módosítás nehézséget okoz-
hat.

A PetriDotNet alkalmazható a bizto-
sítóberendezések modellezésére, mert 
az egyes elemek elrendezésével a vá-
gányhálózat topológiája, vagy a tábláza-
toknak megfelelő mátrixos elrendezés 
jól lekövethető. Jól alkalmazható a vasút 
területén jellemző két állapottal rendelke-
ző részrendszerek (pl.: váltóállítási uta-
sítás vagy kijelölés +/-, jelző „Megállj!”/
szabad, vágány foglalt/szabad) model-
lezésére (adott helyen van token, vagy 
nincs). További előnye, hogy a tranzíciók 
engedélyezettségével egyszerre több fel-
tétel teljesülését is lehet ellenőrizni, tehát 
szinkronizáció egy időben egyszerre több 
elem között is létrejöhet.

Az UPPAAL eszköz által megvalósított 
automaták használatának elsajátítása a 
Petri hálók alkalmazásához képest több 
ráfordítást igényel. Az eszköz használa-
tához a programozói ismeretek előnyt 
jelentenek. Az összetett szintaktika el-
sajátítása időbe telhet. Az eszköz súgója 
azonban megfelelő támogatást nyújt a ki-
fejezések helyes használatához.

A modellezést jelentősen megkönnyíti 
az automaták példányosításának lehe-
tősége. Ezáltal egy sablon megalkotása 
után az azonos felépítésű és viselkedésű 
objektumokból tetszőleges számú gene-
rálható. A globális és lokális deklarációk 
kezelése egyértelműen, az automata sab-
lonokhoz rendelten történik. Az átmene-
tekhez tartozó kifejezések szerkesztése 
egyszerűen elvégezhető.

A szimuláció lehetősége az UPPAAL 
használata esetén is elősegíti egyszerűbb 
hibák felfedését. Akár a modellek készí-
tése során is jól használható a modellel-
lenőrző, mely ellenpéldák generálásával a 
hibák helyének feltárását is megkönnyíti.

Az automaták használatának előnye, 
hogy egy automata mindig csak egy álla-
potban lehet. A belőlük felépített hálóza-
tok esetén viszont minden egyes automa-
tának az állapotát ismerni kell. Az UPPAAL 
szimulációs részének használata során a 
változók értékei nyomon követhetőek.

Az UPPAAL eszköz is alkalmazható 
biztosítóberendezések modellezésére, 
mert az automatákkal jól leírhatók a több 
modulból felépülő biztosítóberendezé-
sek és az egységek közötti kapcsolatok. 
A Petri hálókhoz hasonlóan logikai érté-
kű változóikkal alkalmasak a két állapot-
tal rendelkező részrendszerek leírására. 
Elsősorban vágányutas elvű berendezés 
modellezésénél jelent hátrányt, hogy 
(szinkronizációval) egyszerre csak egy 
objektumhoz tartozó változók értéke el-
lenőrizhető. Az egyszerre több elemmel 
kapcsolatot létesítő broadcast csatorna 
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nem alkalmas ellenőrzésre, mert a kez-
deményező fél állapotátmenetét akkor is 
végrehajtja, ha egyáltalán nincs, vagy az 
elvártnál kevesebb fogadó fél van (tehát 
akár az elvárt ellenőrzés teljesülése nél-
kül). Ezzel ellentétben például oldás mo-
dellezésére használható, mert ebben az 
esetben csak azok az elemek fognak fel-
oldódni, melyek valóban készen állnak rá.

Követelmények megfogalmazására 
mindkét eszköz CTL-t (is) használ (ld. 2. 
fejezet). Azonban a két beépített modellel-
lenőrző által elfogadott temporális logika 
szemantikájában, alkalmazható operáto-
raiban is eltér. Ezzel megnehezítik azonos 
követelmények azonos megfogalmazású 
ellenőrzését. Több modell elkészítése és 
egyszerre történő ellenőrzése azonban 
azzal az előnnyel járt, hogy a kifejezése-
ket az egyes modellek ellenőrzéséhez 
általában csak kismértékben kellett átírni.

5. Verifikáció modellellenőrzéssel

A rendszerek komplexitásának növekedé-
se olyan technikák alkalmazását követeli 
meg, amelyek támogatják és hatékonnyá 
teszik a mérnöki munkát, és lehetővé teszik 
a helyesség ellenőrzését már a tervezés 
korai szakaszától kezdve. A helyesség iga-
zolásának jelentősége különösen a bizton-
ságkritikus rendszerek esetében kiemelt 
fontosságú. Kétféle ellenőrzési folyamatot 
különböztethetünk meg: a verifikációt és a 
validációt. A verifikáció során egy fejleszté-
si életciklus fázis (vasúti területen tipikusan 
az EN 50126 és EN 50128 szabványok 
által ajánlott V-modell „leszálló” ágában 
szereplő fázisok) végén, a fázis elején 
megfogalmazott feltételek teljesülését el-
lenőrzik. A verifikáció ezáltal a „Helyesen 
építjük a rendszert?” kérdésre keresi a vá-
laszt. A validáció során egy megvalósítási 
életciklus fázis (a V-modell „felszálló” ágá-
ban szereplő fázisok, pl. integráció, telepí-
tés) végén azt ellenőrzik, hogy a rendszer 
megfelel-e a felhasználó elvárásainak. A 
validáció tehát a „Helyes rendszert épí-
tünk?” kérdésre keresi a választ.

Mind a szoftver-, mind a hardverfej-
lesztés során egyre hangsúlyosabb sze-
repet kapnak az absztrakt leírások (prog-
ramok, HDL nyelvek, CAD állományok), 
ennek megfelelően egyre szélesebb a 
formális módszerek alkalmazhatósága. 
Az elnevezés széles körben fed le külön-
böző technikákat, mint például különböző 
specifikációs nyelvek és formalizmusok, 
automatikus tételbizonyítás, programhe-
lyesség-bizonyítás, modellellenőrzés, 
modelltranszformáció, de különböző 
absztrakciós és finomítási technikák is 
ide sorolhatók. Nem minden módszer al-
kalmazható a fejlesztés összes fázisában, 
egyesek inkább a tervezés, specifikáció, 
míg mások a verifikáció folyamatát segítik.

Az általunk elkészített modellek eseté-
ben a formális módszerek közül a modell-
ellenőrzést használtuk fel, melynek a fej-
lesztési folyamatba való beágyazásának 
tipikus módját az 5. ábrán szemléltettük.

hogy a rendszer absztrakt leírása (terve, 
modellje) megfelel a követelményspecifi-
kációnak, a megvalósított rendszer hiba-
mentessége nem.

A modellellenőrzés egy olyan formális 
módszer, amely a vizsgálandó rendszer 
egy modelljéről és annak elvárt működé-
sét tartalmazó specifikációjáról a rend-
szermodell állapotai teljes halmazának 
(más szóval állapotterének) szisztema-
tikus bejárásával dönti el, hogy a rend-
szermodell a specifikációt teljesíti-e vagy 
sem. Ha a bejárás specifikációsértést tár 
fel, a modellellenőrzés (eszköztől függő-
en) ellenpéldát hoz a specifikációtól eltérő 
működésre [1].

Az általunk készített modellek ellenőr-
zéséhez [5]-ből és [6]-ból származtattunk 
biztosítóberendezésekre vonatkozó köve-
telményeket. Ezek alapján a következők-
ben két biztonsági, funkcionális követel-
mény ellenőrzésére mutatunk be példát. 
A követelmények forrása, hogy a váltók és 
a jelzők között szerkezeti függések van-
nak oly módon, hogy:

–  a váltót csak akkor lehet feloldani és 
átállítani, ha az őt fedező jelző „Meg-
állj!” állásban van;

–  a jelzőt csak akkor lehet „Megállj!” 
állásból szabad állásba állítani, ha 
az általa fedezett váltók helyesen 
állnak és ebben az állásban rögzítve 
vannak.

A követelményeket szétbontva, állí-
tásonként alakítottuk át először logikai, 
majd végül a két eszköz által feldolgozha-
tó CTL kifejezésekké. A modellellenőrzést 
vágányutanként végeztük. Egy biztonsági 
típusú követelmény formalizálására egy 
példát a 1. táblázatban mutatunk be. 
(Megjegyzés: a „ha A, akkor B” jellegű kö-
vetelményeket a logikai implikáció jól is-
mert „¬A V B” logikai formulájába írtuk át.)

5. ábra: A formális módszereken alapuló 
fejlesztés egy lehetséges folyamatábrája 

(forrás: [1])

A megrendelő által elvárt, ellenőrizen-
dő tulajdonságokat a követelményspecifi-
káció tartalmazza, ez a rendszerfejlesztés 
egyik alapvető dokumentuma. A követel-
ményspecifikációból kétféle dokumentum 
keletkezik. Egyrészt elkészülnek a leendő 
rendszer (magas szintű, majd részletes) 
tervei, másrészt összegyűjtésre kerül-
nek a konkrét megvalósításra vonatkozó 
követelmények, elvárt tulajdonságok. A 
tervek alapján megfelelő absztrakcióval 
és/vagy transzformációval megalkotha-
tó a rendszer formális modellje, míg egy 
külön, akár párhuzamos folyamat során a 
szöveges követelmények formális köve-
telményekké fogalmazhatók át. A formá-
lis modell és a formalizált követelmények 
képezik a modellellenőrzés bemenetét. 
A verifikálás során csak az bizonyítható, 

1. táblázat: Egy követelmény és annak formalizált változatai

Modell Kifejezés

Követelmény
Ha a jelző szabad állásban áll, és a II. vágányra vezető 
vágányút van kiválasztva, akkor a 2-es és 4-es váltók 
megfelelő állásban állnak és le vannak zárva.

Petri hálós

Vágányutas

AG(!((Menet_Elzarasi.P_T2Sz>0)&(Menet_Elzarasi.P_
LAVg2>0))|((Menet_Elzarasi.P_2E>0)&(Menet_
Elzarasi.P_2L>0)&(Menet_Elzarasi.P_4E>0)&(Menet_
Elzarasi.P_4L>0)))

Nyomvonalas
AG(!((K_L_T.P_T2Sz>0)&(K_L_T.P_LVg2>0))|((K_L_T.P
_2J>0)&(K_L_T.P_L2>0)&(K_L_T.P_4B>0)&(K_L_T.P_
L4>0)))

UPPAAL

Vágányutas
A[](!((Menet_Elzarasi.T2_Szabad==1)&&(cel==2))||(
(Valto(1).Allas==2)&&(Valto(1).Lezar==1)&&(Valto(2).
Allas==2)&&(Valto(2).Lezar==1)))

Nyomvonalas
A[](!((Start(1).Szabad==1)&&(cel==2))||((Val
to(1).Allas==2)&&(Valto(1).Lezar==1)&&(Valto(2).
Allas==1)&&(Valto(2).Lezar==1)))
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Die Möglichkeiten der Anwendung von formaler Modellierung im Bereich der 
Eisenbahnsicherungstechnik – Teil 2
In unserem zweiteiligen Artikel erforschen wir die Anwendbarkeit der formalen 
Methode im Bereich der Eisenbahnen. Dafür werden die Fahrstraßen- und 
Spurplanstellwerksprinzipe mit zwei verschiedenen Methoden modelliert.
In dem zweiten Teil werden der Aufbau und die Funktion der entstandenen 
nichtdeterministischen endlichen Automaten (mit dem Programm UPPAAL) 
beschrieben. Am Ende des Artikels wird der Prozess der Modellprüfung kurz 
vorgestellt und wird eine Bewertung für die angewandten Tools gegeben.

Application opportunities of formal modelling in the railway interlocking 
systems – 2nd part
In our article we search the application opportunities of formal modeling in the railway 
interlocking systems. To achieve this goal we modeled the geographical and table-
based principles of railway interlocking systems using two different formalisms.
In the second part of the article we summarized the experiences with the modeling of 
railway interlocking principles with nondeterministic automaton using UPPAAL tool. 
We compared and evaluated the tools which we used for modeling. We described a 
possible way of model checking.

Az alapvető funkcionális és biztonsági 
követelmények ellenőrzésén túl a model-
leken a megfelelő temporális logikai kife-
jezések megfogalmazásával egyéb tulaj-
donságok vizsgálata is lehetséges:

–  holtpontmentesség (mindig van 
következő állapot, a modell sosem 
akad el),

–  élőség (pl. ha a vonat elhaladt, 
előbb-utóbb minden, a vágányútban 
érintett elem feloldódik),

–  adott visszatérő állapot (pl. a jelzőt 
mindig újra és újra szabadra lehet 
állítani, ha a megfelelő előfeltételek 
teljesülnek),

–  stb.
A célul kijelölt tulajdonságok ellenőr-

zése esetében az előre meghatározott 
elvárt eredményt kaptuk válaszul minden 
esetben.

6. Összefoglalás

Kétrészes cikkünkben megvizsgáltuk a 
formális modellezés és modellellenőrzés 
vasúti biztosítóberendezésekben való 
alkalmazhatóságát. Az elvégzett munka 
alapján megállapítható, hogy mind a két 
formális modellezési módszer (Petri há-
lók, illetve automaták), valamint a felhasz-
nált PetriDotNet és UPPAAL eszközök 
alkalmazhatók vasúti biztosítóberende-
zések modellezésére és szimulációjára. 
Segítségükkel azonos problémák írhatók 
le és vizsgálhatók eltérő megközelítések-
ből. A modellellenőrzésben alkalmazott 
CTL nyelv segítségével a biztosítóberen-
dezések különböző állapotaira vonatkozó 
feltételek hatásosan vizsgálhatók.

A modellezés során szem előtt tar-
tottuk, hogy a modellek a későbbiek-
ben továbbfejleszthetők legyenek, ami 
elsősorban az 1. rész 2.4. fejezetében 
részletezett elhanyagolások beépítését 
jelenti. Ezáltal a modellek funkcionalitá-
sának köre bővülhet, a valóságot jobban 
leképező modellek kaphatók. Az alhálók 
és az automaták általános kidolgozásával 
(majdnem) bármilyen tetszőleges topoló-
gia vizsgálható.

A formális módszerek vasúti biztosító-
berendezések fejlesztési folyamatában 
való alkalmazása jelenleg az számítás-
tudomány és vasúti biztosítóberendezé-
si szakterület összefogásával oldható 
meg hatékonyan. Kétrészes cikkünkben 
bemutattuk, hogy a vasúti szakterületi 
fejlesztőmérnökök számára a modell-
ellenőrzés technikája egyre elérhetőb-

bé válik, a kidolgozott eszközkészletek 
rendelkezésre állnak, és viszonylag ala-
csony energiaráfordítással elsajátíthatók 
és felhasználhatók. A témával kapcso-
latban további aktuális információk és a 
legújabb eredmények megtalálhatóak 
a BME KJIT tanszékén 2017-ben alapí-
tott Formális Módszerek Kutatócsoport 
honlapján [4].
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A Vasúti VezetékVilág
következő száma

2017. decemberben jelenik meg.
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Szépjuhászné állomás a MÁV Zrt. Széche-
nyi-hegyi Gyermekvasút középállomása. 
Az állomás 1949-ben került átadásra az 
Úttörővasút építésének második szaka-
szában Ságváriliget névvel. Az állomás 
két vonatfogadó vágánnyal és mindösz-
sze két váltóval büszkélkedik. A keskeny 
nyomközű vasúton a kezdetektől fogva tö-
rekedtek arra, hogy a nagyvasúton alkal-
mazott biztosítóberendezésekkel ismer-
kedhessenek meg a gyerekek. Érdemes 
megemlíteni, hogy az első szakaszban át-
adott állomások közül Úttörővárosban (ma 
Csillebérc) 1948-ban VES berendezést 
helyeztek üzembe, ami akkor a MÁV há-
lózatán a legmodernebb biztosítóberen-
dezésnek számított. Ságváriligeten gúlás 
védőjelzők voltak üzemben az átadást kö-
vetően, később – egy váltózáras-alkjelzős 
időszak után –, 1973-ban a vasút 25 éves 
évfordulója alkalmából korszerű D55 be-
rendezést telepítettek.
Amíg a mai magyar vasút hálózatán egy-
re inkább kezdenek elterjedni az elekt-
ronikus kezelőfelületek és biztosítóbe-
rendezések, addig a budai hegyekben 
teljesen megállt az idő, így a lehetséges 
utánpótlást is jelentő gyermekek nem 
ismerkedhettek meg eddig az újabb be-
rendezésekkel. Természetesen nem az a 
cél, hogy távolból vezéreljük a kisvasút ál-
lomásait, mint ahogy azt sem szeretnénk, 
hogy egy régebbi típusú berendezést le-
cseréljünk valamilyen elektronikus beren-
dezésre. Szépjuhászné állomás viszont 
magában rejtette azt a lehetőséget, hogy 
elektronikus pulttal lehessen kiegészíteni 
úgy, hogy a meglévő dominó pult továbbra 
is megmaradhasson (1. és 2. ábra). 

A Prolan Zrt. által telepített beren-
dezés célja, hogy a gyermekvasutasok 
megismerkedjenek egy korszerű, számí-
tógépes kezelőfelülettel rendelkező (táv-
vezérlő) rendszer kezelésével. A telepített 
ElpultD55 berendezés kialakítása továb-
bá lehetőséget teremt a biztosítóberende-
zési műszerészek és mérnökök számára, 
hogy működés közben ismerhessék meg 
az ElpultD55 berendezést.

Szépjuhászné állomás ElpultD55 rendszere
DICSŐ KÁROLY,

SZITA SZABOLCS

A telepítési körülmények nem az 
Elpultoknál megszokottak voltak: a szol-
gálat végén le kell kapcsolni a kezelőfe-
lületet biztosító számítógépet, nincs táv-
vezérlés, tehát csak helyi kezelés van, az 
is a D55 kezelőkészülékéről ellenőrizve. 
A fentiek miatt az ElpultD55 berendezés 
fizikai kialakítása is eltér a „hagyományos-
tól”. A műszaki szakemberek oktatása 
miatt a tartalék számítógépes munkahe-
lyet az ElpultD55 műszerszekrényben he-
lyezték  el, így az ott lévő kezelőfelületről 
kiadott kezeléseket a jelfogó helyiségben 
lévő jelfogókon azonnal nyomon lehet 
követni. A tartalék – azaz a műszerszek-
rénybe telepített – munkahely kompakt 
kialakítású lett: a monitor egy kihajtható 
konzolon került elhelyezésre, ami mögött 
ipari számítógép található, szerelőlapra 
felhelyezve; a billentyűzet és az egér egy 
kihúzható fiókban van. Mivel az Elpultba 
bevont elemek teljes egészében lefedik a 
dominó pultról vezérelhető és visszajelen-
téssel rendelkező objektumokat, a redun-
dancia nem volt elsődleges fontosságú a 
kialakítás során, így a tartalék munkahely 
a meleg tartalékként funkcionáló „B” RTU 
helyére kerülhetett. Az ElpultD55 szek-
rény sorkapocs-elhelyezése is módosult 
a tartalék munkahely műszerszekrény-
be kerülése miatt. A forgalmi irodában 
elhelyezett elsődleges munkahely az 
adatgyűjtő és vezérlő RTU-val a műszer-
szekrényben elhelyezésre került switch-
en keresztül tartja az adatátviteli kapcso-
latot. A biztosítóberendezési információk 
egységesen 48V DC feszültségszinten 
kerülnek beolvasásra az ElpultD55 rend-
szerbe: ez eltér a megszokott alapkap-
csolási sémától, ahol a visszajelentések 
többsége 24V AC feszültségen történik. 
A munkahelyek számítógépeinek elin-
dítása, illetve szabályos leállítása mind 
a jelfogó helyiségben, mind a forgalmi 
irodában egy külső kapcsolón keresztül 
történik, így nem vált szükségessé a ke-
zelőfelület módosítása a rendszeres napi 
szintű leállítás végrehajtásához. Ez azért 
lényeges szempont, mert normál alkalma-
zási esetben az ElpultD55 munkahelyek 
folyamatos (7/24) üzemben működnek, 
üzemszerű leállításuk eddig nem volt fel-
adat. Ezt a feladatot a forgalmi személyzet 

így külön számítástechnikai oktatás nélkül 
végre tudja hajtani. A jelfogó helyiségbe 
telepített ElpultD55 műszerszekrényt a 
3. és 4. ábra mutatja. A fényképen látszik 
a billentyűzet, az egér, a monitor, és ezek 
alatt található az adatgyűjtő RTU, a ponált 
és negált fejgépekkel és BIZTER-ekkel. 
Továbbá jól látható a számítógépes mun-
kahely ki-, illetve bekapcsolására szolgá-
ló kapcsoló és a különleges kezelések 
engedélyezéséhez használatos nyomó-
gomb.

A forgalmi irodában elhelyezett el-
sődleges számítógép a Szépjuhászné 
állomás biztosítóberendezésének alap-
értelmezett elektronikus kezelőfelülete. 
A számítógépet a forgalmi iroda rendel-
kező asztalába építették be. A kisméretű 
billentyűzet és egér az asztalba helyezett 

1. ábra: Az üzemmódváltással kiegészített 
dominó pult

2. ábra: Az új elektronikus kezelőfelület 
monitorképe

3. és  4. ábra:
Az ElpultD55 műszerszekrény
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tartón található, a monitor pedig egy több 
irányba állítható, esztétikus állványra ke-
rült. A kezelőfelületén az összes vasúti 
objektum állapota megjelenik, az esetle-
gesen fennálló zavarok listájával együtt, 
a kiadott kezelések naplózásra kerülnek, 
és az eseménynapló ablakban megte-
kinthetőek. Fontos, hogy a nehezített 
kezeléssel ellátott három funkciót (Sziki, 
KO, Hívó) gyermekvasutas önállóan nem 
kezelheti, emiatt a nehezített kezelések 
parancskiadásai után a vezérlés elmarad. 
A felsorolt műveletek elvégzéséhez át kell 
térni dominó pult üzembe. A műszaki sze-
mélyzet oktatásában ezt a korlátozást a 
műszerszekrénybe beépített nyomógomb 
megnyomásával engedélyezzük a vezér-
lés kiadását követő 4 mp-es időablakban.

A forgalmi irodában elhelyezett elekt-
ronikus kezelőfelületet az 5. ábra mutatja.

közben a jelfogók működése követhető 
legyen (8. és 9. ábra). Az állványra 6 jel-
fogós rack-ben 42 jelfogó került beszere-
lésre. Az állomáson nem állt rendelkezé-
sünkre szünetmentes 230V AC, így az ILA 
állvány aljában kapott helyet a szünetmen-
tes tápegység a hozzá tartozó biztosítók-
kal, amire a számítógépes munkahelyek 
miatt volt szükség. Az állványhoz csatla-
kozó switch kábelek csatlakoztatásához 
forrcsúcs helyett új csatlakozót építettek 
be. A forrcsúcs pótló 20x6-os (20 sor 
a-tól f-ig) kialakítású lett, oldalanként két 
vezeték csatlakoztatható, és kialakításá-
nak köszönhetően műszerrel is lehet mér-

ni rajta. A meglévő dominó állványon a hu-
zalozás nem a „MÁV-os szürkével” került 
kivitelezésre, hanem eltérő színnel, annak 
szemléltetésére, hogy milyen mennyiségű 
átalakítással jár az Elpult kiépítése (10. és 
11. ábra).

A dominó pult az üzemmódváltás be-
építése miatt új kockákat kapott, az izzós 
világítást ledes fényforrásúra cserélték, 
új plexiborítással. A rendelkező asztal 
kisebb felújításon esett át, majd az elekt-
ronikus munkahelyhez szükséges billen-
tyűzet és egér is az e célra készült tartóra 
került (12. és 13. ábra).

Az ElpultD55 rendszer kezelésében 
több üzemmód létezik: a gombutánzó, 
az intelligens és az automata (program) 
üzemmódok. Szépjuhászné állomásra öt 
automatát terveztek, amelyek mindegyike 
egyszeri lefutású, mert menetirány infor-
máció nélkül az állomásról kihaladó vonat 
állítaná újból a vágányutat maga mögött. 
Létezik két automata, amelyek bejárati vá-
gányút állítására alkalmasak, másik kettő 
az áthaladó vágányutakra és egy a vona-
tok keresztezésére. A keresztező auto-
mata az igazán érdekes, mert úgy kellett 
megvalósítani, hogy az elsőnek érkező vo-
nat utasvédelmi okokból az első vágányra 
érkezzen, és a végpont (Hárs-hegy) felől 
érkező vonat a nagy emelkedő miatt ne 
álljon meg a bejárati jelzőnél. Utóbbi mi-
att a kezdőpont felől érkező vonat már 
nem fog előjelzést látni. Bekapcsolási 
feltételként az összes állomási szakasz-
nak és a két bejelentkező szakasznak is 
szabadnak kell lennie. Egyik eset, hogy a 
végpont felől lesz elsőnek foglalt a beje-
lentkező szakasz, akkor az első vágányra 
beállításra kerül a bejárati vágányút kés-
leltetés nélkül. Amennyiben a kezdőpont 

5. áb ra:
Az elsődleges elektronikus kezelőfelület

Az elektronikus kezelőfelület és a ha-
gyományos, nyomógombos kezelőké-
szülék közül egy időben csak az egyikről 
lehet kezelést kiadni, ezt az üzemmód-
szétválasztást a jelfogó helyiségben 
elhelyezett jelfogós illesztő felület (JIF) 
üzemmódváltó jelfogói végzik.

Az illesztő állvány (ILA) úgy került el-
helyezésre, hogy a jelfogó helyiségben 
elhelyezett munkahelyen kiadott vezérlés 

6. és 7. ábra: A jelfogó helyiség az építés kezdetén

8. és 9. ábra: A jelfogó helyiség az építés végén
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10. és 11. ábra: A jelfogó állványok szerelés után a forrcsúcs pótlóval

felől érkezik a vonat elsőnek, akkor még 
nem történik meg a vágányút beállítása, 
hanem 73 mp-ig figyeljük, hogy a végpont 
felől érkezik-e vonat:

a) ha nem érkezik vonat, beáll az A-V1 
vágányút;

b) ha érkezik vonat, beáll a B-K1 vá-
gányút.

A következő vágányút a célretesz visz-
szahúzása után indult időzítés letelte után 
tud beállni. Az időzítés értékét a kitérőben 
bejáró vonat megcsúszásának D55 általi 
detektálásához vettük figyelembe. A szá-
mításhoz felhasználtuk a korábbi hatósági 
fékútmérés eredményét, amely szerint 
a legrosszabbul megfékezett szerelvény 
fékútja 45 m volt 20 km/h-ról. A keresz-
tező automata hatásvázlata a 14. ábrán 
látható.

A berendezés üzembe helyezését kö-
vetően a gyerekek nemcsak súlykörté-
vel, vonóvezetékkel és gombbal tudnak 
váltót állítani, hanem egérrel kattintva is. 
Az automata vonatközlekedtetéssel nem 
a rendelkező munkáját kívántuk elvenni, 
hanem segítséget nyújtani olyan esetben, 
amikor kevés gyerek végez szolgálatot az 
állomáson, illetve ezenkívül oktatásra és a 
bemutatható funkcióra szolgál.

Meg kell említeni, hogy az Elpult lé-
tesítése kapcsán a Schauer Hungária 
Kft. jóvoltából megújult az állomás táv-
közlése is: a korábbi FRK helyett az ál-
lomásközi és vonali távbeszélő lehetősé-
get AKP 20 készülék biztosítja, illetve a 12. és 13. ábra: A rendelkezőasztal előtte és utána

14. ábra: Keresztező automata hatásvázlata



12 2017. SZEPTEMBERVEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

Elpult Domino55 Fernsteuerungs-

anlage auf Bhf. Szépjuhászné 

(Budapester Kindereisenbahn)

Eine neue ElpultD55 Fernsteuerungs-

anlage wurde auf Bhf. Szépjuhászné 

(Budapester Kindereisenbahn) 

gebaut. Kindereisenbahn hat 7 

Bahnhöfe; 6 Anlagetypen sind in 

Betrieb; Szépjuhászné ist einzeln mit 

elektronischem MMI. Die neue Anlage 

wurde von Prolan Zrt. als Spende 

gebaut. 

Elpult Domino55 remote control 

system in Szépjuhászné station of 

Budapest Children Railway

A new ElpultD55 remote control system 

has been installed in Szépjuhászné 

station of Budapest Children Railway. 

Along the line, in 7 stations 6 different 

types of interlocking systems are in 

operation; this is the only one with 

electronic MMI. The system has been 

built as the donation of Prolan Zrt.

hangosbemondás korszerű Scauer PIS 
készülékről történik – ez a fejlesztés ön-
magában is megér majd egy cikket a Vas-
úti Vezetékvilágban…

A MÁV Zrt. és a Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasút nevében is szeretnénk 
köszönetünket kifejezni elsősorban és 
kiemelten a Prolan Zrt.-nek, amely a 
teljes Elpult rendszert – annak hardver 
elemeit és a Szépjuhásznéra vonatkozó 
szoftverfejlesztést – adományozta. Név 
szerint köszönjük a munkát a Prolantól 
Csikós Péternek, Fodor Csabának, Hor-
váth Ákosnak, Horváth Jánosnak, Kiss 
Lászlónak és Kotogány Csabának. Emel-
lett köszönjük a közreműködést a MÁV 
Technológai Központból Cseh Attilának, 
Hajdú Richárdnak, Hargitai Zoltánnak, 
Horváth Tamásnak, illetve Boros Bélá-
nak, Friedlander Sándornak, Kucsera 
Ádámnak, Korom Lajosnak, Krusinszki 
Péternek és Zsédely Ferencnek. Külön 
köszönet illeti a dominó pult új kockáiért 
a Szenzorika Bt.-t és Kövér Károlyt. Vé-
gül, de nem utolsósorban köszönjük a 
MÁV Zrt. Biztosítóberendezési Főnökség, 
Nyugat Központi Javítóüzem kollégái által 
– Nemesvisi János és Plasztunyak Alex 
vezetésével – elvégzett, a külső tér átala-
kításával és a jelfogó terem felújításával 
kapcsolatos munkákat.

SZAKMAI PARTNEREINK
•  Axon 6M Kft., Budapest

•  Bi-Logik Kft., Budapest

•  Fehérvill-ám Kft., Székesfehérvár

•  GTKB Ganz Transelektro Közlekedési 

Berendezéseket Gyártó Kft., Budapest

•  Műszer Automatika Kft., Budaörs

•  PowerQuattro Zrt., Budapest

•  Prolan Irányítástechnikai Zrt., Budakalász

•  proMontel Zrt., Budapest

•  Rail Safe Kft., Budapest

•  R-Traffic Kft., Győr

•  Schauer Hungária Kft., Budapest

•  Siemens Zrt., Budapest

•  TBÉSZ Zrt., Budapest

•  Termini Rail Kft., Budaörs

•  Thales RSS Kft., Budapest

• Tran-Sys Kft., Budapest

Somody Árpádra emlékezünk
Árpi 1936. december 6-án született Budapesten. A Bagi Ilona Gimnáziumban 
érettségizett, majd a Közlekedési és Építőipari Műszaki Egyetemen tanult, ahol 
1959-ben diplomázott. Első munkahelye a MÁV-nál a Balparti Biztosító-berende-
zési Fenntartási Főnökségen volt, majd innen került a MÁV Budapesti Igazgatóság 
V. osztályára. 1971-ben ment át a MÁV Vezérigazgatóságra, ahonnan 2003-ban 
biztosítóberendezési csoportvezetőként vonult nyugdíjba. Az 1996-ban indult Ve-
zetékek Világa első szerkesztőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett lapunk 
történetében is. Nyugodt, lelkiismeretes munkája miatt mindenütt szerették, 
szaktekintély volt a szakmabeliek között. Sportember volt: 44 éves koráig kézilab-
dázott, emellett úszott, futott, sízett, de igen sokat járt kirándulni, és többször vett 
részt a Balaton-átúszásban is. Boldog házasságban élt feleségével; a gyerekek, 
unokák adták életének eszenciáját, örömét.

A Jóisten 2017. szeptember 11-én szólította magához. Emlékét tisztelettel 
megőrizzük.

Somi! Sok kedves emléket hagytál bennünk! Nyugodj békében!

Lejegyezte: Nagy Andor
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A 2018-as esztendőben a jelek szerint a 
magyar vasúti távközlés újabb lépést tesz 
előre. A szakterületek végre felhaszná-
lókként fognak találkozni a GSM-R-rel. 
E cikk csupán egy szolgáltatás bemutatá-
sát tűzi ki célul, azonban sokszínű rend-
szert tár az olvasó elé annak rejtett össze-
függéseivel.

A VGCS (Voice Group Call Service) 
hangcsoporthívás szolgáltatás alapvető-
en olyan kétirányú kommunikációs módot 
jelent, ahol a csoport egyik tagja beszél-
het egyidejűleg a többi taghoz, illetve a 
beszédjogot bizonyos szabályrendszer 
keretén belül bárki magához veheti. A 
VBS (Voice Broadcast Service) köröz-
vényhívás szolgáltatás a csoporthíváshoz 
hasonló, viszont mindig egyirányú kom-
munikációs módot jelent, a kezdeménye-
ző birtokolja a beszéd jogát, a csoport 
többi tagja csak hallgatóként vesz részt a 
kommunikációban.

Jelen cikkben a hangsúly a VGCS cso-
porthívásra esik, mivel a VBS is hasonló 
jellemzőket mutat – eltérés esetén termé-
szetesen igyekszem bemutatni a különb-
ségeket.

1. Alapvető tulajdonságok

A csoporthívás és a körözvényhívás a 
2+ fázisban került szabványosításra a 
GSM technológiában. Amíg a publikus 
GSM rendszerben ezek a szolgáltatások 
nem igazán kaptak létjogosultságot, ad-
dig a vasútspecifikus célokból fejlesztett 
GSM-R rendszerben meghatározó sze-
rep jutott számukra.

A csoporthívás előnye, hogy az infor-
máció egyszerre több felhasználóhoz is 
eljut, azok válaszolhatnak a közlemény-
re, visszajelezhetik azt, illetve akár újabb 
tartalommal bővíthetik az elhangzottakat. 
Sürgős esetben gyors hívásfelépítésre 
van lehetőség, a priorizálás némely eset-
ben előjogot is jelent a hálózati erőforrá-
sok felhasználásában.

A hazai rendszerben többféle résztve-
vő vesz majd részt a csoporthívásban:

–  kézi mobil terminálok, mozdonyrá-
diók,

–  fix, asztali rádiós terminálok 
(Funkwerk DeskFocX terméke),

–  FTS (Fix Terminal System) diszpé-
cser rendszer állomási és irányítói 
termináljai,

–  virtuális diszpécserek.
Igény szerint akár PABX résztvevő is 

konfigurálható a kapcsolatba, de várha-

Csoport- és körözvényhívások a GSM-R-ben
TISZAVÖLGYI ZSOLT

tóan az imént felsorolt eszközök fognak 
megjelenni a csoporthívásban döntő 
többségben.

Egy csoporthívásban nem törvénysze-
rűen szükséges valós diszpécseri jelenlét. 
Ha a bizber szakszolgálat szakemberei a 
szakaszon, állomáson a munkavégzés 
alatt csoporthívásban, kézi terminálok 
segítségével beszélik meg a tennivalókat, 
a munkavégzés előtt vagy után pont-pont 
hívásban még értekezhetnek bármely 
diszpécserrel, szolgálattevővel.

Amennyiben a csoport valós disz-
pécser nélkül marad, a hangrögzítést a 
hangrögzítő berendezés (BBRC-) által 
szolgáltatott virtuális diszpécser – egy 
plusz, passzív kommunikációs ág – biz-
tosítja.

A konfiguráció során tehát virtuális 
diszpécserről gondoskodtunk, olyan cso-
porthívásokban, ahol nincs valós diszpé-
cser munkatárs, de a hangrögzítést meg 
kell oldani, illetve olyan diszpécserrel ren-
delkező csoporthívásokban, ahol a disz-
pécser elérhetetlensége, a csoportba 
való be nem lépése miatt a kommunikáció 
rögzítése elmaradhat.

A SIM kártyával rendelkező felhasz-
nálók ún. Service Subscriber-ként, 
szolgáltatásfelhasználóként kerülhetnek a 
csoporthívásba, ami a gyakorlatban a SIM 
kártyára írt aktív GID-et, illetve a HLR-ben 
is provizionált, aktivált szolgáltatást jelen-
ti. A fix oldali résztvevők (FTS terminálok, 
PABX mellékek) viszont hívószámaik alap-
ján kerülnek a csoporthívásba a cikkben 
később részletezett módon.

A beszédjog megszerzése tekinteté-
ben a csoporthívásban résztvevők nem 
egyenrangúak. A mobil résztvevők, be-
leértve a fix asztali rádiós terminált is a 
beszédjogért egymással versenyeznek, 
miközben PTT (Push to Talk) gombot 
nyomnak. Egyidejűleg egy mobil résztve-
vő (SS-Talker) beszélhet a mobilok közül 
(minkrofonja aktív, hangszórója néma), a 
többi résztvevő hallgatóként vesz részt 

(mikrofonjuk némítva, hangszórójuk be-
kapcsolva). A beszédjogot birtokló mobil 
felhasználó felé uplink és downlink be-
szédcsatornát biztosít a rendszer, a hall-
gatók pedig egy downlink irányú, közös 
GC (Group Channel) csatornát hallgat-
nak. (Körözvényhívás esetén a hívásindító 
marad végig a beszélő pozíciójában.)

A diszpécser oldalnak ezzel szemben 
bármikor joga van a beszédhez, még 
akkor is, ha éppen egy mobil értekezik. 
Természetesen, ha egy csoportban egy-
szerre két fél is beszél, az zavaró – ezt 
a kommunikáció íratlan és írott szabályai 
alapján kell feloldani.

Létezik még a felsoroltakon kívül egy 
mobil diszpécser kategória, amely SIM 
kártyával rendelkező olyan mobil résztve-
vőt jelent, amely rendelkezik a fix diszpé-
cseri oldal privilégiumával, illetve akkor 
is részt tud venni a csoporthívásban, ha 
az érintett GCA területen kívül, lefedett 
területen tartózkodik. Ilyen funkció a szál-
lított terminálokkal és hálózattal nem ke-
rült megvalósításra, a gyakorlati tesztek 
a DeskFocX asztali készülék egyszerű 
mobil eszközként való használata felé mu-
tattak.

A VGCS szolgáltatást számos paramé-
ter befolyásolja, de közülük kettő a leg-
meghatározóbb: 

–  GCA (Group Call Area) Csoporthívá-
si körzet,

–  GID (Group Identity) Csoportazono-
sító.

A GCA csoporthívási körzet lényegé-
ben cellák összessége vagy egyetlenegy 
cellából álló terület. Az adott VGCS hívás 
a GCA-n belül jön létre, azon belül él. A 
gyakorlatban GCA lehet például egy ál-
lomást lefedő cellák összessége (tolatás 
esetén) vagy pályaszakaszok celláinak 
csoportja a vonal mentén (vonatcsoport 
hívása egy vasúti vonalszakaszon pl. a 
vonalirányító által). A GCA mint terület a 
vasúti szakszolgálatok igényei szerint ke-
rül kialakításra.

1. ábra: Csoporthívás fix diszpécser taggal
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1. táblázat: Tervezett csoport- és körözvényhívások a feltöltött adatok alapján

GID GCA hatálya Hívás célja Résztvevők Prioritás
VGCS/

VBS

200
Hosszabb vasúti 
vonalszakaszok

Vonatok, mozdonyok 
csoporthívása

Vonalirányító, forgalmi szgt., 
mozdonyrádió

2 VGCS

555
Hosszabb vasúti 
vonalszakaszok

Vonatok, mozdonyok 
csoporthívása

Vonalirányító, forgalmi szgt., 
mozdonyrádió

2 VGCS

299 Vészhívás
Vonatok, mozdonyok 
csoporthívása

Vonalirányító, forgalmi szgt., 
mozdonyrádió

0 VGCS

500-529
Állomások területe, illetve 
azokon túlnyúlva

Tolatási csoporthívás
Mozdonyrádió, tolatói kézi rádió, 
forgalmi szgt., fix rádiós készülékek

2 VGCS

530
Állomások területe, illetve 
azokon túlnyúlva

Állomási és biztonsági 
személyzet elérése

Állomási és biztonsági személyzet 2 VGCS

539
Állomások területe, illetve 
azokon túlnyúlva

Állomási és biztonsági 
személyzet elérése magas 
prioritással

Állomási és biztonsági személyzet 1 VGCS

560, 564, 
565

Vonalszakaszok az egyes 
munkaszakaszokhoz igazodva

Infrastruktúra-fenntartók Kézi készülékek 2 VGCS

569
Vonalszakaszok az egyes 
munkaszakaszokhoz igazodva

Infrastruktúra-fenntartók-
magas prioritással

Kézi készülékek 1 VGCS

570 Irányítócsoport
Forgalomirányításért felelős 
csoport

Forgalmi szgt., vonalirányító 2 VGCS

579 Irányítócsoport
Forgalom irányításért felelős 
csoport,magas prioritás

Forgalmi szgt., vonalirányító 1 VGCS

599
Állomások területe, illetve 
azokon túlnyúlva

Tolatási vészhívás
Mozdonyrádió, tolatói kézi rádió, 
forgalmi szgt., fix rádiós készülékek

0 VGCS

620, 621, 
622

Vonalszakaszok az egyes 
munkaszakaszokhoz igazodva

Távközlő szakszolgálat Kézi készülékek 2 VGCS

630, 631, 
632

Vonalszakaszok az egyes 
munkaszakaszokhoz igazodva

Távközlő szakszolgálat Kézi készülékek 2 VGCS

640,641
Vonalszakaszok az egyes 
munkaszakaszokhoz igazodva

Erősáramú szakszolgálat Kézi készülékek 2 VGCS

680
Állomások területe, illetve 
azokon túlnyúlva

Műszaki kocsiszolgálat Kézi készülékek, forgalmi szgt.  VGCS

200
Hosszabb vasúti 
vonalszakaszok

Körözvényhívás a 
mozdonyvezetők felé

Mozdonyrádió, vonali irányító 2 VBS

201
Hosszabb vasúti 
vonalszakaszok

Körözvényhívás a 
jegyvizsgálók felé

Kézi készülékek, vonali irányító 2 VBS

300 Irányítói vonalszakaszok
Körözvényhívás a forgalmi 
szolgálattevők felé

Vonalirányító, forgalmi szgt. 2 VBS

301
Állomások területe, illetve 
azokon túlnyúlva

Körözvényhívás az állomási 
és biztonsági személyzet felé

Forgalmi szgt., kézi készülék 2 VBS

550
Állomások területe, illetve 
azokon túlnyúlva

Körözvényhívás a tolató 
csapatok felé

Kézi tolatói készülék, fix rádiós 
terminál, forgalmi szgt disp.terminál

2 VBS

600 Irányítói vonalszakaszok
Körözvényhívás az 
infrastruktúra-fenntartók felé

Kézi készülékek, forgalmi szgt. 2 VBS

A csoportazonosító egy 3 digites 
kód, amely a felhasználó csoportot azo-
nosítja. Az EIRENE SRS aktuális verziója 
foglalja magába a nemzetközi számozási 
tervet (9. fejezet). A GID azonosítók egy 
része nemzetközi, másrészük nemzeti 
használatra van kiosztva. (Pl. 299 – vonat-
csoport vészhívása, 200 – vonatcsoport 
hívás, 500 – közös tolatási csoporthívás, 
501 – dedikált tolatási csoporthívás). A 
táblázat átlátható módon érzékelteti, hogy 
a szabvány alkotói közös munkájuk során 
milyen felhasználói csoportokat céloztak 

meg, emeltek ki a vasutak csoport jelle-
gű távközlésében. A szabvány egyébként 
rögzíti a tárcsázási módot is mind VGCS 
esetén (50 <GCA> <GID>), mind pedig 
VBS esetén (51 <GCA> <GID>).

Csoporthívás kezdeményezésekor a 
GCA terület összes cellájában a downlink 
irányú BCCH (broadcast control channel) 
NCH (Notification Channel) értesítési al-
csatornáján a csoportazonosítót a hálózat 
meghirdeti a mobilok számára, illetve azt 
is megadja, hogy az adott csoporthívás-
hoz melyik GC tartozik.

A csoport- és körözvényhívások kialakí-
tása nagyjából 2013 utolsó negyedévében 
kezdődött el a Kmety utcai, jelen nevén 
Technológiai Központban. Alapadatként 
szükséges volt az egyes szakszolgálatok 
(forgalmi, pályalétesítményi és TEB alegy-
ség) diszpécser szintű területi hatásköre-
inek felvétele. Ezt az adatbázist vetettük 
össze a rendszert szállító konzorcium orszá-
gos cella adatbázisával. Vonalanként halad-
va alakultak ki a „GSM-R vonali rádióként” 
is felfogható csoporthívások, a helyi egy-két 
cellát magába foglaló „tolatási körzetek”.
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Természetesen a konfigurációban egy 
földrajzi körzethez több GID is társulhat. 
Az állomást lefedő cellákból álló, „he-
lyi” GCA területen valósulnak meg a he-
lyi tolatási csoportok hívásai (500-529 
csoportazonosítókkal) vagy az „állomási 
személyzet” csoporthívásai (GID=530). 
Ez azt jelenti, hogy egy GCA területen az 
egyes csoportokba tartozó készülékek 
felhasználói saját csoportjaikban, más 
csoportoktól függetlenül, zavartalanul 
tudnak kommunikálni. (Amíg a csoportok 
elkülönítésének módszere az analóg rá-
diórendszerben a csatornaváltás, addig a 
GSM-R-ben a csoportazonosító haszná-
lata a felhasználói profilokban. Profilok – 
lásd később.)

2. Csoporthívás rádiós szemmel

A magyar GSM-R rádiós hálózat Európán 
belül is egészen egyedi rádiós réteg-
struktúrát képvisel. Az ETCS vonalakon 2 
párhuzamos réteg biztosítja a fővonali el-
látottságot, így ha az egyik site-on kiesik 
az egyik réteg, a másik biztosítja a rádiós 
lefedést.

Nem ETCS vonalak esetén a fővonali 
cellák egy rétegben fedik le a vonalat.

A fővonali cellák városi környezetben 
pár km-es vagy leginkább az alatti „hosz-
szúsággal” bírnak a kis frekvenciakészlet 
legnagyobb újrafelhasználhatósága és a 
zavartatás csökkentése érdekében. Vidé-
ki környezetben a cellák megnőnek, a 10 
km-t közelítik meg.

A bázisállomások általában az állomá-
sok területére épültek, s a szemlélő általá-
ban szektorsugárzó antennákat lát rajtuk.

Tekintsük meg közelebbről, milyen 
cellatípusok alkothatnak egy fővonali réte-
get. Ahogy a 3. ábra érzékelteti, a fővonali 
cellák konfigurációja alapvetően kétfajta. 
A legszerencsésebb [3. ábra a) pont] a 
pszeudo szektorokból álló cella: igaz, 
hogy két szektorsugárzót látunk a rajzon, a 
két irányba sugárzott nyaláb egy cellaként 
látszik a levegőben. Ugyanaz a frekven-
ciakészlet, ugyanaz a cellaazonosító min-
den irányban. Ebben az esetben a bázis-
állomás előtt áthaladó mobilnak nem kell 
ún. „cella újraválasztási” (cell reselection) 
vagy „hívásátadási” (handover) folyamatot 
lefolytatni. Nincs cellaváltás, hiszen nem 
lép ki a cella határai alól.

A 3. ábra b) pontjában bemutatott cel-
latípus a szektorizált cella, a két irányban 
más-más frekvenciakészletet sugároz ki. 
A két BCCH vivő más-más cellaazonosí-

tóval jelzi, hogy bizony egyik irányban az 
egyik cella esik, a másik irányban pedig 
egy másik cella. A két cella határvonalá-
ban esik a bázisállomás, ami a mobil szá-
mára idle módban cella-újraválasztást, 
dedikált módban hívásátadást jelent. 

A kétrétegű ETCS szakaszokon a 
3. ábra celláit a képzeletben meg kell 
duplázni a párhuzamos 2 réteg miatt.

A hálózatban a fővonali cellákon felül, 
lokális, egyes állomások területére kon-
centrált további kapacitáscellákat talá-
lunk, illetve egyes épületeket külön beltéri 
cellák alkalmazásával fedett le a vállalko-
zó. Ebből is látható, hogy egy mobil élete 
nem könnyű, tele kihívással, egy nagyobb 
állomás területén több cella közül kell ki-
választania a kiszolgálót. A hívásátadás 
és az újraválasztás a mobilitás támoga-
tása miatt elkerülhetetlen folyamatok, a 
hálózattervezési szempontból viszont elő-
fordulásukat igyekszünk elkerülni. Ennek 
oka egyrészt a jelzésforgalom minimali-
zálása, másrészt a cellaváltásból adódó 
átviteli minőség maximalizálása.

A jelen megvalósításban a hálózat fő-
vonali cellái néhány kivételtől eltekintve 
két állomás között találkoznak. A rádiós 
tervező munkáját segítik a régi, még a 
GSM világból ránk maradt szabályok, me-
lyek lehetőséget adnak egyfajta hierarchi-
kus rend kialakítására a cellák világában. 
Melyek ezek a lehetőségek?

2.1. Cella-újraválasztási paraméterek
Csoporthívásban hallgatóként részt vevő 
mobil ún. idle módban megfelelő időkö-
zönként egy ún. C2 értéket számít a ki-
szolgáló és a szomszédos cellákra. A C2 
érték számítása folyamatos, de új cellát 
csak akkor választ a mobil, ha:
–  a C1(kiszolgáló cella) túl alacsony, vagy
–  lefelé irányú (downlink) jelzésátvitel 

megszakad, vagy 
–  a kiszolgáló cella tiltott állapotba kerül, 

vagy
–  jobb cellát talál: C2(szomszédos cella) > 

C2(kiszolgáló cella) + CellReselectHyste-
resis.
(Az első feltétel: a rxLevAccessMin 

általános hálózati érték, az a minimális 
cella vételi szint, amelynél már megen-
gedett a hozzáférés az adott cellához. 
A C1 kritérium a cella vételi szint és a 
rxLevAccessMin különbsége. Tehát, ha 
C1 értéke közel 0, a mobil olyan vételi po-
zícióban van, ahol a kiszolgáló cella vételi 
szintje a minimális hozzáférési szint köze-
lébe csökkent.

Az utolsó feltételben szereplő 
CellReselectHysteresis egy pin-pong 
handovert akadályozó paraméter.)

Amikor a mobil a fenti lista alapján cel-
laváltásról dönt, az MS listázza a szom-
szédos cellákat, s mindegyikre megha-
tároz egy C2 értéket, s a magasabb C2 
értékű cellát választja.

A cella-újraválasztás kritériuma:
C2=C1 + cellReselectOffset – 

temporaryOffset * H (penaltyTime –T)
A képletben látható egy időfüggetlen 

tényező (cellReselectOffset), amellyel 
képesek vagyunk az egyes hálózati ré-
tegeket a mobil számára hálózati oldal-
ról súlyozni (2. ábra. Cella1->Cella2). Az 
időfüggő tényező negatív előjelű, értéke 
viszont az idővel (T- a mobil utolsó cel-
la újraválasztásától mért idő) csökken. 
Amint az idő eléri a penaltyTime, „bünte-
tőidő értékét”, nullává válik. Ezt a tényezőt 
használhatjuk az állomás területén csak 
áthaladó mozdonyrádiók esetében, mivel 
ezeket a rádiókat a fővonali rétegen sze-
retnénk „átkísérni”, s nem szeretnénk, ha 
a kapacitás cellát választanák. A kapaci-
táscellákra alkalmazott „büntető idő” a 
cellát a gyorsan mozgó mobilok számára 
kedvezőtlenebbé teszi. A kapacitáscellá-
ban hosszabb ideig tartózkodók számára 
a kapacitáscella egyre kedvezőbb szín-
ben tűnik az idő múlásával.

Fontos tanulság, hogy a cellaválasztás 
a mobil eszköz döntése, arról a hálózat rit-
kán értesül, viszont az előzőekben ismer-
tetett, kisugárzott hálózati paraméterek 
segítségével az üzemeltető befolyással 
bír az első pillanatban „önálló” döntésre. 
(Az eleve elrendelés és a szabadság kér-
dése – lám örök dilemma.)

2.2. Hívásátadási paraméterek
Csoporthívás tekintetében a hívásátadás 
(handover) folyamat segítségével a be-
szélő módban lévő MS a kommunikációt 
megszakítás nélkül fenn tudja tartani, mi-
közben kiszolgáló cellát vált.

A magyarországi GSM-R hálózatban 
többféle hívásátadási elv működik pár-
huzamosan. Sajnos e cikk keretén be-
lül bemutatni őket képtelenség lenne. 
A leglényegesebb tulajdonságuk, hogy 
mindegyik hívásátadási folyamatot a 
BSC(k) vezérli(k). A kiszolgáló cellából a 
szomszédosban a mobilt BSC kíséri át, 
úgy, hogy a szomszédos cellában már 
előre lefoglalt rádiós erőforrás (uplink és 
downlink csatorna) várja a mobilt. A hívás-
átadás a cella-újraválasztáshoz képest 
gyorsabb folyamat.

2. ábra: Fővonali kétrétegű lefedettség
ETCS szakaszokon  3. ábra: Cellák konfigurációja egy rétegben
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3.  Hálózati oldal – GCA rendszer 
létrehozása

Ahhoz, hogy csoporthívások működje-
nek, a hálózatban fel kell építeni, illetve fo-
lyamatosan menedzselni kell a GCA-k és 
GID-k rendszerét. A GSM-R első fázisá-
ban megvalósult hálózatban a GCA, GID 
és a fix diszpécseri résztvevők menedzs-
mentje az RPM (Railway  Provisioning 
Manager) üzemeltetői OSS rendszerele-
men keresztül történik. Az RPM egy köny-
nyebben áttekinthető grafikus felületet 
nyújt, ahol a szolgáltatásokat átláthatóbb 
módon tudjuk felügyelni, nem kell pl. az 
egyes NSS rendszerelemeinek adattáb-
láiban kutakodnunk. Az RPM virtuális vi-
lágában meghatározott szolgáltatásokat, 
beállításokat az RPM a rendszerelemek 
felé közvetíti. (Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy az RPM segítségével csak a core, 
a GSM-R központi hálózati elemeit éri 
el, így a csoporthívás szempontjából 
fontos MSCS (Mobile Switching Centre 
Server) mobil kapcsolóközponti szerver. 
Viszont hiába az azonos adattartalom, a 
konfigurációt az FTS oldalon külön, RPM 
nélkül kell biztosítani. Tehát azonos adat-
bázis két helyen, manuális, ember általi 
szinkronizációval!)

Mit láthatunk az RPM-en keresztül egy 
csoporthívásra vonatkozólag? Hogyan tör-
ténik egy ilyen konfiguráció létrehozása?

Az RPM-ben először egy cellacso-
portot (GCA) definiálunk, majd megadjuk 
a GCA-ban létrehozandó csoportazono-
sítókat. Egy csoporthívást egy GCA és a 
GID együttese azonosít. A csoporthívá-
sok létrehozásához azonban több para-
méter meghatározása is szükséges:

CoO (cell-of-origin): azokat a cellákat 
adja meg, ahol a GCA-n belül a VGCS in-
dítható mobil oldalon.

Diszpécserek felsorolása és jogaik: 
ki kezdeményezhet, fogadhat, bonthat.

NO_Activity Timer: a rendszer figye-
li, mennyi idő telt el az utolsó PTT gomb 
megnyomása után, a timer értékének 
meghaladása után a rendszer automati-
kusan bontja a csoporthívást – aktivitás 
hiánya.

Uplink Duration Timer: a PTT gomb 
megnyomása után a beszédjog birtoklá-
sának maximális ideje.

Prioritás: hívás prioritása [ha a pri-
oritás (pl=2) a rendszerben definiált 
automatic answer prioritászinttől (pl=3) 
magasabb, a készülék a beérkező hí-
vást automatikusan fogadja kezelés nél-
kül]. A magas hívásprioritás jelenthet 
erőforrás-igénylési elsőbbséget (0-2), a 
hívásfelépítési idő csökkenését.

A beállított csoporthívásokat az RPM 
először a saját adatbázisában rögzíti, 
majd elküldi a MSCS GCR (Group Call 
Register) csoporthívási regiszterében, 

amely ma már egy adattábla a többi kö-
zött. A 4. ábra hátterében látható az át-
látható RPM felület, előtérben pedig egy 
GCR adattábla bejegyzés a maga nyers 
formájában. Ugyanaz az adattartalom 
más-más megjelenéssel.

Mind az MSCS, mind az FTS oldalon 
természetesen az ismertetett tényezőkön 
kívül számos paraméterérték befolyásolja 
még a szolgáltatás működését, de a cél 
nem a teljes körűség, hanem az alapelvek 
körvonalazása volt.

4.  Hálózati oldal
– MS jogosultságok definiálása

Legegyszerűbben szintén az RPM-en 
keresztül definiálhatók, viszont a jogo-
kat ténylegesen a HLR (Home Location 
Register) honos helymeghatározó regisz-
ter fogja tárolni.

Az RPM-ben minden SIM (Subscriber 
Identity Module) kártyát egy-egy felhasz-
nálói profilba soroltak (pl. tolatási profil-
ba tartoznak azok a SIM-ek, melyeket 
tolatói készülékbe helyeztek el). A pro-
fil megadja a felhasználó által igénybe 
vehető szolgáltatásokat, többek között 
felsorolja azokat a GID-eket, melyek be-
jegyzésre kerülnek a profilhoz tartozó 
SIM kártyákra.

A GID-ek egy része aktív állapotba kerül 
a SIM-re (pl. GID=299 vonali vészhívás), 
más részüket a felhasználó készülékén 
aktiválhatja/deaktiválhatja (pl. GID=200 a 
vonalon közlekedő vonatok), más részük 
csak tolatási módba lépéskor aktiválódik 
automatikusan (GID=500/501…599).

Itt megjegyzendő, hogy a tolatási mód-
ba lépéskor a „vonali üzem” GID azonosítói 

deaktiválódnak. Így pl. a tolató mozdony-
rádió nem fog reagálni a 299 vonali vészhí-
vásra, csak az 599-es tolatói vészhívásra. 
Tolatói módból való kilépéskor az 599 de-
aktiválódik és a 299 GID aktiválódik.

A „SIM profil” RPM-en belüli fogalom, 
arra szolgál, hogy az üzemeltető a fel-
használókat csoportosan tudja kezelni. 
Miközben egy profilt módosít, felhaszná-
ló csoport jogait módosítja. A hálózatban 
valójában maga a HLR tárolja a felhasz-
nálói jogokat. Itt a felhasználókat az IMSI 
(International Mobile Subscriber Identity) 
nemzetközi mobil felhasználói azonosító 
jelöli. A HLR adattábláiban IMSI rekordo-
kat látunk, nem „profilokat”. Az RPM profil 
a HLR-ben ismétlődés az IMSI rekordok 
felhasználói jogainak beállításaiban.

A HLR-ben tárolt GID beállítások az 
MS által indított csoporthívás ese-
tén lesznek fontosak. Az MSCS az 
50xxxxxGID vagy 51xxxxxGID hívott szá-
mot látván lekérdezi a HLR-t, hogy az MS 
jogosult-e indítani VGCS vagy VBS hívást.

A SIM-en tárolt GID-ek, melyek kár-
tyaíráskor vagy OTA interfészen keresztül 
állítódnak be, a csoporthívás fogadásá-
nál lesznek fontosak: az MSCS a BSC se-
gítségével a GCA körzetbe tartozó összes 
cella BCCH vivőjének NCH (Notification 
Channel) értesítési csatornáján megjele-
níti a csoporthívás GID-ját. Az MS-k látják 
a GID-t, illetve ellenőrzik SIM kártyájukon 
annak állapotát. Ha az aktív, csatlakoznak 
a csoporthívásba.

Fontos megjegyezni, hogy a csoport-
hívást az MSCS szervezi a GCR tartalma 
alapján. Azonosítja a területet, a meghir-
detendő GID-t, meghívja a csoporthívás-
ba a diszpécsereket, illetve azok jogainak 
figyelembevételével gondoskodik a cso-

4. ábra: VGCS a GCR regiszterben és az RPM-ben



172017. SZEPTEMBER VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

Gruppen- und Sammelrufe im GSM-R
Im Jahre 2018 wird die Informationstechnologie der Ungarischen Staatsbahnen 
anscheinend einen weiteren Schritt nach vorne tun. Die Fachbereiche werden nun 
sich als Nutzer mit dem GSM-R treffen. Als Ziel dieses Artikels ist ausschließlich die 
Vorstellung einer Dienstleistung, zugleich zeigt er dem Leser ein vielfältiges System 
mit dessen versteckten Zusammenhängen.

Voice Group and Broadcast Call in the GSM-R
According to all indications in 2018 the Hungarian railway telecommunication 
technology will take a new step. Finally the special fields as users will meet with the 
GSM-R. Goal of this article is only presentation of a service, but these rows show a 
colourful system with its secret relations to the reader.

porthívás indításáról/bontásáról/végződ-
tetéséről diszpécseri szempontból is.

Az FTS diszpécserek fizikai terminálo-
kon felvett szerepkörök (role-ok). Minden 
szerepkörhöz tartozik egy CT7-es hívó-
szám (lásd 4. ábra). Az MSCS csoport-
hívás létrehozásakor megnézi a GCR re-
gisztert, ellenőrzi, vannak-e meghívandó 
diszpécseri számok a hívásban. Amennyi-
ben igen – egy SCP (Service Control Point 
– szolgáltatás vezérlési pont) üzenetvál-
tással egybekötve –, az FTS központon 
keresztül meghívja a felelős diszpécseri 
terminált. (Az FTS központ feladata, hogy 
beazonosítsa azt a fizikai terminált, ame-
lyen a felhasználó a szerepkört felvette.) 

5.  Osztott, országhatárokon
túlnyúló GCA

Amennyiben két szomszédos ország 
igényli, létrehozható olyan GCA is, amely 
az országhatárokon túlnyúlik. Ebben az 
esetben a közös GCA területbe két háló-
zat celláit kell bevonni, két MSC-t érint a 
csoporthívás. Mindkét MSC-ben definiál-
ni kell a GCA-t, úgy, hogy mindegyik MSC 
csak a saját hálózatának celláit foglalja be 
a területbe. Az összekötő pont a közös 
GCA kódja. Az összes (saját és szom-
szédos országbeli) diszpécser csak egy 
helyen, az ún. anchor MSC oldalán van 
nyilvántartva, a másik, az ún. relay MSC 
a listával nem rendelkezik. Így e tekintet-
ben azt mondhatjuk, hogy az anchor MSC 
felelős a közös csoporthívás létrehozásá-
ban a relay MSC közreműködésével.

A közös GCA öt számjegyű kódja 
mindig 9-cel kezdődik. A második szám-
jegy az ún. AMNI (Anchor MSC Network 
Identifier) anchor MSC hálózat azonosító 
(6. ábra). Pl.:

93xxx – MSC HU az anchor, a szlovén 
partner pedig a relay

99xxx – a szlovén fél az anchor, a ma-
gyar MSC pedig a relay

6.  Tolatási csoporthívás

A tolatási csoporthívás speciális csoport-
hívás. Az OPS kézi rádiók, a mozdonyrá-
diók a tolatási módba lépéskor az 500-
as közös tolatási csoportban (common 
shunting group) találják magukat, 500-as 
csoporthívásokat képesek fogadni.

A közös tolatási csoportba való lépés 
CT6-os funkcionális regisztrációval nem 
jár. A készülékek különleges funkcionális 
szerepek nélkül képesek kommunikálni a 
csoportban, kvázi egyenrangú félként.

Dedikált tolatási csoportba lépés egy 
CT6-os FN (funkcionális szám) regiszt-
rációval jár együtt, ilyenkor a készülék 
menüjének segítségével a felhasználó 
definiálja a GCA területkódot, a dedikált 
csoport számát (501–529) és szerepét 
a csoportban (Y digit: 0-9, pl. Y=0 – to-
latásvezető). A belépéskor a hálózatban 
(SCP) létrejön az MSISDN-CT6 FN hoz-
zárendelés. A készülék indít, fogad a de-
dikált csoportjának szánt csoporthívást 
SCP nélkül. Viszont pont-pontban a CT6 
FN szám tárcsázásával hívhatóvá  válik, 
mint bizonyos csoport bizonyos funk-
ciója az adott területen (lásd EIRENE 
számozási rend).

7.  Tapasztalatok a szolgáltatás 
bevezetése előtt

Szabványos kialakítású eszközök, há-
lózati node-ok közös együttműködésre 
való késztetése – habár rendeltetésük 

kialakításukból következne – nem egy-
szerű feladat, mint ahogy az évek során 
kiderült. Számos szoftverjavítás készült a 
feltárt hibák nyomán. Voltak olyan esetek 
is, amikor a távoli, fejlesztői laboratóriumi 
pozitív tesztek eredményeihez képest a 
valós rendszer más kimenetet produkált.

Kézi rádió, mozdonyrádió szoftver mó-
dosítást, érzékenyebb mikrofont eszkö-
zöltünk a SAVOX tolatási kiegészítőben. 
Az FTS diszpécserrendszer hangminősé-
ge az elmúlt fél évben sokat javult az elő-
zőleg „készre” jelentetthez képest.

Az elmúlt évek változást hoztak néhány 
lefedett vonal vasúti forgalmának irányí-
tásában, így az ott tervezett szolgáltatá-
sokat újra kell gondolni, mielőtt átadjuk 
azokat a felhasználóknak. Felhasználók 
nélkül, a felhasználói igények nélkül a 
végső állapot elérése nem lehetséges. 
Közelebb kell jönni a tűzhöz, addig alakí-
tani azt a vasat, amíg lehet.

A GSM-R európaira sikerült, s tapasz-
taltuk, hogy nem minden úgy működik, 
ahogy a dolgok megszokott vasútüzemi 
környezetünkben eddig működtek. S vár-
hatóan nem is tudunk befogadni mindent 
úgy, ahogy a szabványos működés azt 
előírja. Vonatszám kezelése, a GSM-R 
tolatás mind-mind igen összetett, több-
tényezős kérdés lesz, amit előbb-utóbb 
meg kell válaszolni.

Válaszokat úgy érdemes kutatni, ha 
közben közelebb hajolunk, megízleljük az 
új világot. Bízom benne, hogy a szakterü-
letek ezen az úton olyan technikai megol-
dásokat találnak, amelyek a munkájukat 
megkönnyítik.

5. ábra: VBS , VGCS adatok az MSCS és az FTS rendszerben 6. ábra: AMNI kiosztása Európában
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2017. június 10-én rendezte meg a MÁV 
Zrt. a már hagyománnyá váló Pályavas-
úti Szakmai Napját. Ebben az évben – a 
pályás kollégák szokásos Aranycsákány 
Krampácsversenye mellett, a távközlési 
szakszolgálat 2015-ös és az erősáram 
tavalyi bemutatkozása után – a bizto-

Pályavasúti Szakmai Nap
sítóberendezési szakma vonultatta fel 
nagyjából 150 év történelmét a mecha-
nikától a legkorszerűbb rendszerekig. 
A TEBF Biztosítóberendezési Osztálya 
által szervezett eseményen szinte az 
összes biztosítóberendezési fejlesztő 
és tervező cég, minden biztosítóbe-

rendezési főnökség, illetve a Techno-
lógiai Központ is képviseltette magát. 
A szakma legkiválóbb kollégái remek 
előadásokkal mutatták be a biztosító-
berendezések világát oly módon, hogy 
a kevésbé avatottak és a „vájtfülűek” 
is hallhattak számos érdekességet, új-
donságot. Az alábbiakban a Pete Gábor 
által készített fotókból állítottunk össze 
képriportot.
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Ma már interneten bankolunk, az 
egészségügyi labor itt küldi el lelete-
inket a kezelőorvosunknak, sőt las-
san már a hűtőszekrényünk is felkap-
csolódik a hálózatra. A mi szakmánk 
földrajzilag elosztott rendszer, így 
természetesen adódik, hogy ez a faj-
ta digitalizáció minket is utol fog érni. 
A kérdés az, hogy hogyan?

1. Bevezetés

Nem vagyok távközlős. Ezért mindig elve-
szettnek érzem magam a sok három- és 
négybetűs rövidítés között, amelyek a 
távközlős szövegekben olyan gyakoriak. 
(A hivatkozott irodalmakban a feloldások 
megtalálhatóak.) Egy kicsit szeretnék se-
gíteni azoknak a biztosítóberendezéssel 
foglalkozó kollégáknak, akik hozzám ha-
sonlóan kevésbé otthonosan mozognak 
ezen a területen. Másrészt viszont a táv-
közlési területen dolgozó kollégáknak is 
szeretném kicsit bemutatni, hogy amikor 
a biztosítóberendezési kollégák fogal-
mazzák meg az igényeiket, akkor mi is 
az, ami valójában különleges igényt jelent 
egy biztosítóberendezési összeköttetés 
konfigurálásakor, és miért van szükség 
erre. Az erősáramú területen dolgozó kol-
légák is érezhetik érintettségüket, hiszen 
a FET rendszer kommunikációs hálózat 
igénybevételi szempontból egészen ha-
sonló helyzetben van, mint a biztosító-
berendezések. 

A mai biztosítóberendezési alkalma-
zások egyre inkább tartalmaznak olyan 
összeköttetéseket, amelyek különböző 
távközlési szabványokon nyugszanak. Ma 
már jellemző, hogy mindent, ami lehetsé-
ges, IP alapú hálózatra terelünk. Itt nem 
csak a KöFi jellegű kapcsolatokra kell 
gondolni, az elektronikus biztosítóberen-
dezési részrendszerekben az IP haszná-
lata egész mélyen is lehet: például a távoli 
tengelyszámláló pont és annak kiértékelő 
egysége között is lehet ilyen alapon szer-
vezett kapcsolat. Az IP alapú hálózatok 
kezdenek annyira természetessé válni, 
mint annak idején a rézdrót. Ha egy fej-
lődési lépcsővel visszább tekintünk, ak-
kor azt láthatjuk, hogy ahogy egyre több 
rézkábel eret lehetett egyre nagyobb tá-
volságon lefektetni, úgy terjedtek el a biz-
tosítóberendezésekben is az ilyen nagy 
távolságra kinyújtóztatott áramkörök. 
Ehhez hozzátartozik, hogy a jelfogós biz-
tosítóberendezések belső szerkezete is 
eleve áramkörökre épül. Az elektronikus 

Biztosítóberendezés online?
KŐVÁRI MÁTYÁS

biztosítóberendezés belső moduljai eleve 
táviratokkal kommunikálnak egymással, 
így természetesen adódik náluk az ennek 
megfelelő hálózatok használata. 

Az, hogy valami IP hálózaton működik, 
jól hangzik, de ezzel még nem mondtunk 
sokat – folytatva az előbbi metaforát, kö-
rülbelül csak annyit, mintha egy jelfogós 
áramkörről azt mondanánk: „rézdróton 
megy”. Az ördög a részletekben lakik: 
ugyanúgy, ahogy ekkor is illik leírni, hogy 
váltakozó vagy egyenáramú-e a kör, 96V 
vagy 48V stb., az IP hálózaton megvaló-
sított forgalom is további specifikációt 
igényel. Cikkemben ezeket a kérdéseket 
járom kicsit körül. 

2. Redundáns adatátvitel

A bevezetőben megkezdett metafora a 
rézdrót és az IP hálózat közt redundancia 
tekintetében nem folytatható. A redun-
dáns átvitel a jelfogós áramköröknél nem 
jellemző, ott egy-egy pont-pont kapcso-
latról beszélhetünk. Ebből adódik, hogy 
a jelfogókkal megvalósított ’hálózatok’ 
nagyjából csillag topológiájúnak tekinthe-
tők, de úgy, hogy több különböző ponthoz 
vezető szár ugyanabban a törzskábelben 
fut. Általánosságban könnyen belátható-
an teljesül, hogy egy ilyen áramkör meg-
hibásodása csak egy objektum működé-
sét korlátozza. (A kábelvágás egy másik 
eset…)

Ezzel szemben az újabb, némiképp 
elavult szóhasználattal „soros átvitelű” há-
lózatokon a gyűrű topológia az elterjedt. 
Ez már a kábelvágások ellen is védelmet 
nyújt. A gyűrűn elhelyezkedő, a végpon-
tokat kiszolgáló berendezések szükség 
esetén (ha ezek hibája ellen is védekez-
ni szeretnénk) megkettőzhetőek (a gyűrű 
két szomszédos eleme egy helyben is 
lehet), vagy a távközlésben is vannak már 
olyan berendezések, amelyek redundáns 
kivitelűek kétszeres áramellátási betáplá-
ló ponttal.

Egy ’sima’ végfelhasználóhoz képest 
azonban a biztosítóberendezés maga is 
általában két kimenetet szolgáltat, mert 
a távközlő végberendezés és a biztosí-
tóberendezés közötti rövid „LAN kábel” 
(FTP, UTP) zavara ellen is szeretnénk vé-
dekezni. Ezt a két kimenetet jelöltem az 
1. ábrán „A” és „B” betűjellel. A biztonsá-
gos működéshez általában elég, ha leg-
alább az egyik kapcsolat (mondjuk az A-A) 
működik, a másikra csak a rendelkezésre 
állás növelése érdekében van szükség, 
vagyis ha valami történne az A-A kapcso-
lattal, akkor a két biztosítóberendezés 
áttér a B-B használatára. Emiatt a távköz-
lő rendszeren belül az A-A kapcsolatot 

fölösleges túlbiztosítani, hiszen ez által 
a B-B úgysem spórolható meg. Itt hívom 
fel a figyelmet arra, hogy az 1. ábrán áb-
rázolt két átviteli útvonalnak nincs köze a 
biztonsági szempontból alkalmazott belső 
(diverz felépítésű) két biztonsági feldolgo-
zó csatorna fogalmához. Ez utóbbiakhoz 
kapcsolódik egyébként a „2oo2” = „two 
out of two” = „kettőből kettő” vagy hason-
lóan 2oo3 jelölés. Ebből a szempontból 
ezt nevezhetnénk 1oo2 –nek, bár e tekin-
tetben nem szokás ezt a jelölést használ-
ni. A táviratok biztonságát általában nem 
kettőzés, hanem olyan protokollok bizto-
sítják, amelyek védelmet adnak a távirat 
integritás sérülése, meghamisítása, vala-
mint elavulása ellen. 

A biztosítóberendezések a későbbiek-
ben még kicsit részletesebben bemutatott 
protokollok mentén maguk diagnosztizál-
ják és szabályozzák, hogy a két kapcsolat 
közül melyik működőképes, vagy éppen 
melyik legyen az „aktív”. (Természetesen 
az egyébként passzív kapcsolat hibáját is 
jelzik.) Ilyen módon a biztosítóberendezé-
si végfelhasználói igény gyakorlatilag egy 
pont-pont összeköttetés az A-A pontok 
közt: jelöljük ezúttal primer („pri”) átviteli 
útnak; és egy másik, az előzőtől függet-
len eszközökön és topológiai útvonalon 
megvalósuló összeköttetés a B-B pontok 
között, nevezzük szekundernek („sec”). 
Mivel ezek önmagukban egymás tarta-
lékai, a távközlő berendezésekben e két 
összeköttetéshez (ha az eltérő topológia 
biztosított) további tartalékolás nem szük-
séges. Ez alapján a bekezdés elején em-
lített gyűrű topológia is feleslegessé válik, 
ezt jelöltem az ábrán a gyűrű alsó és felső 
részén pontozott vonallal. Ez a kérdés-
kör már más vasutaknál felmerült, egy a 
DB-nél (Deutsche Bahn = Német Állam-
vasutak) alkalmazott topológiát mutat a 
2. ábra. [1]

1. ábra
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Egy vonalszakasz esetében általában 
nemcsak egyetlen pár biztosítóberende-
zés kommunikál egymással pont-pont-
szerűen, hanem több berendezés is, 
mindegyik többirányú kapcsolati igény-
nyel. Ezért természetesen adódik az 
igény, hogy ezeket a különböző kapcso-
latokat vonjuk össze egy hálózatba; eset-
leg, ha már amúgy is IP vagy más szab-
ványos alapú összeköttetésekről van szó, 
terheljük rá őket más meglévő hálózatra, 
mint amilyen az SDH volt korábban, vagy 
lesz újabban az MPLS. Bizonyos esetek-
ben az is előfordul, hogy a gyűrű egyik 
szárát (primer) meg lehet oldani a szom-
szédos berendezések közötti technológi-
ai célú „sötét” üvegszál felhasználásával, 
de ilyenkor is felmerül a szekunder útvo-
nal, vagy a gyűrű bezárásának igénye. Ha 
van két üvegszálas kábel lefektetve (egy 
a földben, alépítményben, egy másik a 
felsővezetéki oszlopsoron) az adott vonal 
mentén, szóba kerülhet e kettő haszná-
lata. Ha erre nincs lehetőség, vagy nem 
elégszünk meg az így biztosított redun-
danciával, akkor viszont marad a megke-
rülő vasútvonalak mentén lévő üvegszálas 
hálózat. Az üvegszálak mennyisége azon-
ban véges, a biztosítóberendezések kel-
tette forgalom pedig nem nagy, így ilyen-
kor is természetes megoldásnak tűnik egy 
létező trönk-hálózat (SDH vagy MPLS, Gi-
gabit-Ethernet) felhasználása. 

Mielőtt rátérnék arra, hogy milyen fel-
tételek mellett lehet egy biztosítóberen-
dezési „biztonságkritikus” adatátvitelt egy 
olyan hálózatra terelni, amely más célokat 
is szolgál, egy kis elméleti kitérő követke-
zik, valamint néhány biztosítóberendezési 
protokoll rövid ismertetése.

3. A rétegmodell (protocol stack)

Az adatátvitelben használatos különböző 
protokollokat a szerint szokás osztályoz-
ni, hogy melyik rétegben működnek. Ez 
az osztályozás abban is támpontot ad, 
hogy ezeket minimálisan hogyan kell egy-
másba ágyazni. Az eredeti osztályozást az 
OSI állította fel 1983-ban. (3. ábra, bal-
oldal) A TCP (UDP) - IP technológia nem 
eme szabvány mentén lett kifejlesztve, így 
némi eltérés kimutatható az OSI által meg-
fogalmazott rétegződéshez képest, de ez 
most nem zavaró. Az OSI rétegek neveit 
mutatja a 3. ábra A oszlopa. [2]

A biztosítóberendezési adatátvitelekre 
is jól alkalmazható ez a protokoll-rétegmo-
dell. A fölső rétegeknél az alkalmazási és 
az internet réteg közé kerül a biztonsági 
réteg. (B oszlop) [3] Szerepében hasonlít 
ugyan az OSI-ban itt elhelyezkedő réte-
gekre, de funkcionalitásában leginkább itt 
érhető tetten az ágazati szabványnak való 
megfelelés okozta specialitás. A biztonsá-
gi réteg fog felelni a 7. fejezetben részlete-
zett szabályok megvalósításáért, valamint 
az előző pontban részletezett redundáns 
kapcsolódás kezeléséért. Ebben a réteg-
ben működik tipikusan az OCS SAHARA 
protokoll, amelyet a következő pontban 
fogok bemutatni. Hasonlóan értelmezhe-
tő a titkosításért felelős réteg is, amelyre 
nyílt hálózaton való átvitelkor van szükség.

Ökölszabályként elmondható, hogy a 
vasúti alkalmazásokban a szállítási réteg 
(pl. IP vagy buszrendszer) alatti rétege-
ket megvalósító elemek általában keres-
kedelmi forgalomban kapható (=COTS) 
univerzális célú megoldások. (De ez nem 

jelenti azt, hogy bármi lehet, bizonyos fel-
tételeket azért teljesíteni kell.) E szállítási 
rétegtől fölfelé van helye a speciálisan 
ágazati célra fejlesztett, igazolt megoldá-
soknak.

4. Protokollok

Ebben a fejezetben csak ízelítőül megem-
lítek néhányat az ismertebbek, de legfő-
képpen a nyíltabbak közül. Az a helyzet 
ugyanis, hogy a legtöbb gyártó a saját 
moduljai közé többnyire saját protokollo-
kat fejlesztett. Ezek többnyire a fölsőbb 
rétegekben működnek, az alsóbb réte-
gekben pedig valamelyik meglévő ipari 
(nem vasúti) megoldásra támaszkodnak. 
E saját protokollok többnyire jogi értelem-
ben is sajátok, így ehelyütt legfeljebb a 
megemlítésükre szorítkozhatok: Ilyen az 
Alstomnál az „FSFB2”, a Hymánál a „Safe 
Ethernet”. Sok cég ezt annyira belügyként 
kezeli, hogy még a felhasználó/üzemel-
tető se nagyon tud róla, legfeljebb arról, 
hogy IP vagy CAN busz, vagy mi az alsóbb 
réteg. Ez nem csak a nagy gyártókra igaz, 
gondoljunk csak a kisebb hazai szereplők 
saját fejlesztésű elektronikus termékeire 
is! E cikkben sokkal izgalmasabbak a va-
lamelyest nyíltabb hozzáférésű protokol-
lok. Következzék ezekből egy csokorral. 

4.1. KöFe, KöFi, FOR
Ezek a rendszerek tipikusan egy nagyobb 
területen elhelyezkedő és emiatt sokféle 
(többnyire állomási) biztosítóberendezés-
sel állnak kapcsolatban. A különböző ál-
lomási berendezések egy felsőbb szintű 
rendszerbe kötését gazdaságosan csak 
egységesítés mellett lehet megoldani. 
Ebből fakadóan az interfészt alapvetően a 
bizt.ber. fölé települő rendszer definiálja, 
hiszen az új igény e rendszer telepítőjé-
nél lép fel. Ez az egységesítés megtörtént 
például a FOR interfész feltétfüzet formá-
jában. [4] Ez részletesen az alkalmazá-
si réteget definiálja. A FOR maga ugyan 
nem tekinthető biztosítóberendezési 
rendszernek, de a vele kapcsolatban álló 
állomási berendezések igen. Ebből követ-
kezik, hogy ennek az interfésznek valami-
féle tűzfal jelleget is kell öltenie; erre még 
a későbbi fejezetekben visszatérek. 

4.2. X25 
Mielőtt a távközlős kollégák felhördülnek 
vagy kinevetnek, leszögezem: szándéko-
san pont nélkül írtam, mert nem keveren-
dő össze az X.25-tel. A közük egymáshoz 
annyi, hogy az X25 az alkalmazási réteg-
ben működik az alsóbb rétegben ere-
dendően X.25-tel (3. ábra D oszlop), 
újabban IP-vel. Az X25 protokolt az ÖBB 
(Osztrák Államvasút) definiálta 1987-ben, 
leülve három nagy berendezésgyártóval 
(Scheidt & Bachmann, Siemens, Thales). 

2. ábra

3. ábra
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Jellemzően KöFi, illetve ellenmenet-biz-
tosítási funkciókra van kiokosítva. [5] Az 
eredeti protocoll stack nem tartalmaz el-
különülten biztonsági réteget, mint ami-
lyen a következő pontban szerepel, ezért 
a mai szabványnak csak úgy tud megfe-
lelni, ha a 8.1 fejezetben bemutatandó 
nagyon zárt, vagyis I. osztályú belső háló-
zat épül az X.25 számára. Ezt tükrözi a 3. 
ábra szürke mezője.

4.3. OCS, Sahara, Rasta
Az OCS annyit tesz, hogy „One chanel 
safe”, vagyis egy csatornán (is) biztonsá-
gos. Ezt úgy kell érteni, hogy az átviteli út, 
vagy az üzenetküldés kettőzése, ismét-
lése csak a rendelkezésre állást szolgál-
ja, de önmagában egy üzenet is ki tudja 
elégíteni a 7. fejezetben részletezett biz-
tonsági követelményeket. Egy megvalósí-
tási lehetőség például, hogy az üzenetet 
mindkét csatorna generálja, de a tényle-
gesen kiküldött üzenetbe az A csatorna 
bájtjaihoz, a B csatornában generálódott 
CRC kódot illesztik hozzá. Ez tipikusan az 
alkalmazási réteg alatt, de a hálózati réteg 
fölött működik. (3. ábra C oszlop) [3]

Az egyik első ilyen a Sahara névre 
hallgatott, amelyet a Siemens és a Thales 
dolgozott ki közösen. A majd a 6. fejezet-
ben tárgyalt Eulynx projekt ezt karolta fel, 
fejlesztette tovább és tette nyílttá új név 
alatt, ez a Rasta. A 3. ábrán már bemu-
tatott rétegmodellen látható az Eulynx 
projekt egy másik protokollja is, a „Kisa” 
nevű, amely lehetővé teszi a nyílt hálóza-
ton való átvitelt is. (Ez utóbbi probléma-
körről mint hot topic-ról, azaz forró ügyről 
később még lesz szó.)

4.4. Az ETCS interfészei
Az Európai Unió vesszőparipája az átjár-
hatóság, amit a vasút területén idegen 
szóval interoperabilitásnak mondanak. 
Ennek kulcseleme a pálya és a jármű 
kapcsolata, ideértve mindenféle kommu-
nikációt, így a vonatbefolyásolásét is. Az 
ETCS életre hívásakor, 1993-ban speci-
fikáltak jó néhány kapcsolatot. (Pl. balíz 
– balízantenna; RBC – OBU GSM-R-en 
keresztül.) [6] Ezeknek az interfészeknek 
az az érdekessége, hogy a specifikáció-
ik teljesen nyíltan hozzáférhetőek. [7] Az 
EU némelyiket csak funkcionális szinten 
(vagyis kvázi csak a protokoll stack legföl-
ső rétegeire) definiálta, némelyiket egész 
pontosan a fizikai réteggel bezárólag. 
Azokat definiálták nagyon részletesen, 
amelyeknél biztosra vehető, hogy amikor 
egy jármű külföldi pályára téved, egész 
más gyártói környezetbe, az adott kap-
csolatnak akkor is nagy biztonsággal el 
kell látnia a feladatát. 

Ebből a szempontból van köztük ka-
kukktojás is, ilyen a pálya oldalon az RBC-
NRBC kapcsolat. (Ez két szomszédos 
pályaszakaszt felügyelő RBC-k közt bizto-

sítja a vonat ’átadását’, megállás nélküli át-
haladását.) Ennek az interoperabilitásban 
közvetlenül nincs szerepe, a kapcsolat 
résztvevői előre pontosan megismerhe-
tők: csak a két telepített RBC-re tartozik, 
mégis bevonták a szabványosított interfé-
szek körébe. Vajon miért?

5. Kompatibilitás

Az előző pontban bemutatott protokollok 
működésének van egy fontos feltétele: 
szükséges hozzá, hogy a kapcsolat mind-
két végén lévő berendezés értse, be-
szélje. Ez az alapvető feltétel mint létező 
feltétel akkor válik mindenki számára nyil-
vánvalóvá, illetve húsba vágóvá, amikor 
nem adott. Tipikusan ez történik, amikor 
két különböző gyártó berendezését kell 
összekötni. Ez természetesen adódik az 
egyes projektek földrajzi határán az el-
lenmenet biztosítás kapcsán, vagy egy 
későbbi időpontban történő bővítéskor, 
például egy új útátjáró biztosításakor, 
vagy RBC telepítésekor. 

Vegyük például, amikor egy vonali so-
rompó kezelését és visszajelentését (eset-
leg állomási indítását is) illeszteni kell egy 
állomási berendezéshez. Az XJ jelfogós 
D55-ös technológiában erre kialakult egy 
interfész, egy protokoll, amit nevezhetünk 
1+1 vezetékesnek; de én ehelyütt az állo-
mási fogadó egység neve után csak VSV 
(+VSK) protokollként fogok hivatkozni rá. 
[8] A fiatalabb vonali sorompók (Scheidt 
& Bachmann, UTB Műszerautomatika 
stb.) kénytelenek voltak ezt megtanulni, 
ha D55 állomáshoz csatlakoztatták őket. 
Az idősebb, pl. Siemens-Halske állomá-
si berendezések is megtanulták (kis pult 
és vasszekrény segítségével), ha később 
vonali sorompót kötöttek be hozzájuk. 
Végül a szintén fiatalabb elektronikus ál-
lomási biztosítóberendezések (Thales 
Elektra vagy Siemens Simis-IS) is kény-
telenek voltak megtanulni kezelni a VSV 
(VSK) jellegű interfészeket, ha meglévő 
vonalakhoz csatlakoztatták őket. Az csak 
ez után következett, hogy elektronikus 
vonali sorompó találkozott elektronikus 
állomási biztosítóberendezéssel. Ekkor 
már mind a kettő beszélte a VSV-t, de ha 
eredendően különböző gyártók különbö-
ző országokban fejlesztették őket, akkor 
egyáltalán nem biztos, hogy ezen kívül 
bármilyen más modernebb közös neve-
ző, vagyis közös protokoll található. Nincs 
ez másképp Németországban sem, ahol 
nemrég tettek lépéseket azért, hogy lehe-
tővé váljon elektronikus sorompó beren-
dezés összekötése elektronikus állomási 
berendezéssel nem jelfogós, hanem IP 
alapon. [9] 

Hasonló a helyzet a két szomszédos 
állomást összekötő blokk, vagyis ellen-
menet és utolérés kizáró berendezés 

esetében. Az új elektronikus állomási 
biztosítóberendezéseknek itt is először a 
meglévő szomszéd állomásokhoz, jelfo-
gós vonalakhoz kellett illeszkedniük, így 
mindkét berendezésben kifejlesztették 
a ’8+n vezetékes’ protokollt. (A 75 Hz-es 
„Önműködő térköz-biztosítóberendezés” 
alapáramköre 8 vezetékes, azonban ez 
többször továbbfejlesztésre került, pl. 
emeltsebességű alkalmazásra és ezzel 
együtt a szükséges vezetékek száma is 
növekedett.) [8] Csak az utolsó 10 évben 
fordult elő, hogy két, különböző gyártótól 
származó elektronikus állomási biztosí-
tóberendezés között kell blokk-kapcso-
latot létesíteni. Itt is elmondható, hogy 
többnyire a már ismert jelfogós alapokon 
valósulnak meg ezek a kapcsolatok, pél-
dául Óbuda (MÁV, Siemens) – Aquincum 
(BHÉV, Thales) vagy Székesfehérvár 
(MÁV, Thales) – Ódinnyés (MÁV, Sie-
mens) között. Itt viszont akad pozitív példa 
is! Tudok olyat mondani Magyarországon, 
ahol egy Siemens és egy Thales állomá-
si berendezés közt létesült ellenmenet 
és utolérés kizárás egyetlen jelfogó fel-
használása nélkül! Hol? Szentgotthárd 
(GYSEV, Thales) – Jennersdorf (ÖBB, 
Siemens) állomások között. 

Mi tette ezt lehetővé? Az, hogy annak 
idején, bő 20 évvel ezelőtt az ÖBB előírta 
egy feltétfüzetben [5], hogy a hozzá elekt-
ronikus berendezést szállító gyártóknak 
milyen protokollt kell teljesíteniük. Ez a 
már ismertetett X25 protokoll. Igaz, hogy 
az X25 mára némiképp elavult, de ettől 
még a probléma megoldásának módját 
érdemes tanulmányozni.

6. Kompatibilitás
és az Európai Unió

Az Európai Unió a maga szabályozási ere-
jével és pénzügyi forrásaival ott lép fel, 
ahol a szabad piac feltételei nem adottak. 
De most nem az interoperabilitást fogom 
elővenni: különböző berendezések ösz-
szekötése szempontjából egy érdekes 
helyzet a nagyobb pályavasúti cégeknél 
áll fenn: Itt a probléma abból fakad, hogy 
a nagyobb hálózatokon több generációjú 
és többféle gyártótól származó beren-
dezések üzemelnek. Ezeket a közleke-
dés biztosítására egymással (és újabban 
központi üzemirányító rendszerekkel 
is) egyre gazdagabb funkcionalitással 
szeretnénk összekötni. Mindez igaz az 
elektronikus rendszerekre, de a jelfogó-
sakra is, amennyiben az összeköttetéseik 
mindenféle átalakító segítségével egyre 
inkább az üvegszálas, ill. IP technológi-
ák felé terelődik. A gond az, hogyha egy 
vonalrészre egy gyártó betette a lábát 
(értsd: komoly tőkét képviselő berendezé-
seket telepített), akkor a szomszédos vo-



232017. SZEPTEMBER VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

nalrészek illesztése, vagy a meglévő bár-
miféle bővítése teljes mértékben az adott 
gyártótól függ. Ez egy monopolisztikus 
helyzetet eredményez, ami nincs jó hatás-
sal a piacra. Egy másik probléma, hogy-
ha ennek a komplex berendezésnek egy 
alkatrészét, modulját már nem gyártják, 
akkor hogyan lehet újra cserélni anélkül, 
hogy az egész berendezést kéne jelentő-
sen átépíteni. Mindez oda vezetett, hogy 
több pályavasúti cég arra jutott, hogy a 
rendszerek határain lévő interfészeket 
szabványosítaniuk és minden potenciális 
gyártó számára hozzáférhetővé kell ten-
niük. Ha ezt az elejétől fogva a beruhá-
zásaikban megkövetelik, akkor a később 
épülő berendezések csatlakoztatása, és 
a bővítés is nyitott versenyben folytatható. 
Gyártói oldalról ennek akkor van előnye, 
ha ezt a standard interfészt minél több he-
lyen el lehet adni, vagyis nem kell orszá-
gonként néhány tíz berendezésre újabb 
és újabb komoly fejlesztéseket fordítani, 
hanem az egyszer kifejlesztett termék mi-
nél nagyobb példányszámban eladható. 
Ez is az árak csökkenéséhez és ez által a 
vasút versenyképességének növeléséhez 
vezet. [10]

E hosszú bevezető után nézzük meg, 
mire is jutottak konkrétan. A dolgok mai 
állása szerint tíz pályavasút-társaság 
összefogott és 2014-ben létrehozta az 
Eulynx nevű szervezetet. E társaságok 
név szerint az alábbiak: 

–  DB Netz – Németország; 
–  SNCF – Franicaország; 
–  Network Rail – Egyesült Királyság; 
–  Infrabel – Belgium; 
–  ProRail – Hollandia; 
–  CFL – Luxemburg; 
–  Trafikverket – Svédország; 
–  Bane NOR – Norvégia; 
–  FTA – Finnország; 
–  SZ – Szlovénia. 
A cikk leadásakor érkezett a hír, hogy 

tizenegyedikként az SBB – Svájc is csat-
lakozik.

E keretek között kidolgoztak egy biz-
tosítóberendezési referenciamodellt, és 

specifikálták a modulok közötti interfésze-
ket egészen az alkalmazási rétegig bezá-
rólag. A dokumentációcsomag 1. verzióját 
Baseline1 jelöléssel 2017. március 31-én 
adták ki. [11] Minden rendszer, alrendszer 
felé megállapítottak egy ún. „SCI”-t. Ez 
már erősen szabványosítaná az alkalma-
zási réteget is (lásd 3. ábra C oszlop [12]), 
ezáltal a funkcionalitásra is erős befolyás-
sal bír. A referenciamodell az SCI-kkel a 
4. ábrán látható. [10] 

Az idézett dátumokból is látható, 
hogy ezek viszonylag új fejlemények, 
de a jövőben meghatározóvá válhatnak. 
Tekintettel a magyar piac ilyen szem-
pontból kicsi voltára és az európai gyár-
tók berendezéseinek jelenlétére, ennek 
hatása talán hozzánk is begyűrűzik. Vé-
gezetül egy szót megér az Eulynx előz-
ménye is: A német vasút (DB Netz) már 
korábban felismerte a fenti problémát, 
és „Neupro” (= „Neuausrichtung der 
Produktionssteuerung der DB Netz AG” 
= A termelésirányítás újfajta összehango-
lása a DB pályavasúti üzletágánál) néven 
indított projektet 2006 körül. [13] Az inter-
fészek szabványosítása tekintetében ez a 
projekt olvadt be az említett Eulynx-be.

7.  Szabvány és elmélet
a biztosítóberendezési
adatátvitelben

Az előbbi pontokban bemutatásra került 
jó néhány protokoll, illetve a különböző 
gyártók által szállított rendszerrészek 
összekapcsolhatóságával kapcsola-
tos probléma. Rendszeresen felmerül a 
más célra épített adatátviteli hálózatok 
használhatóságának a kérdése is. Mi 
az, amit valahol a mélyben minden ilyen 
hálózatnak, illetve biztosítóberendezési 
protokollnak teljesítenie kell, az a dolog 
biztonsági aspektusa. Ehhez a XXI. szá-
zadban nehéz önszerveződő gazdasági 
alapon közelíteni, ezért ennek biztosítá-
sához hívhatóak segítségül a szabványok. 

Témánk esetében ez elsősorban az EN 
50159:2010 jelű család. [14] Ennek ér-
telmezése egy-egy konkrét alkalmazási 
esetre nem biztos, hogy teljesen egyér-
telmű, de mindenképpen alapít egy közös 
nyelvet és iránymutatást a termékfejlesz-
tők számára. A hálózatépítők, -üzemelte-
tők sem hagyhatják figyelmen kívül, mert 
az ebben leírt feltételek folyamatos bizto-
sítása az ő kezükben van. 

A szabvány fő koncepciója, hogy min-
den, a biztosítóberendezési adatátvitel-
ben részt vevő hálózatot a szabványban 
definiált három osztály valamelyikébe so-
rolja. Ez a három osztály – konyhanyelven 
fogalmazva – a zártságában különbözik 
egymástól. Ezért az egyik kulcskérdés, 
hogy egy-egy meglévő vagy kiépülő há-
lózatot melyik kategóriába tartozónak 
tekintünk. Ehhez adott néhány döntési 
kritérium. 

A szabvány definiál tipikus 
’hálózatmeghibásodási’ avagy ’távirat-ron-
gálódási’ eseteket. Azt is leírja, hogy me-
lyik meghibásodási forma melyik kategó-
riára jellemző, vagyis, hogy mennyire kell 
számítani rá, védekezni ellene az adott 
kategóriájú hálózatot használó biztosító-
berendezési protokollokban. 

Persze azt is hozzáteszi, hogy az 
egyes hibatípusok veszélyességét és az 
ellenük alapított védelmet egy konkrét 
megvalósításkor az EN 50129 koncepci-
ójának megfelelően kockázatelemzéssel 
kell alátámasztani. Ezt megteszik a ter-
mékfejlesztők, majd ennek megfelelően 
hozzák létre a terméket. A (biztonsági) al-
kalmazási feltételek (SAC) között rögzítik 
és átadják, hogy az adott termék milyen 
hálózatra köthető. Tehát aki a terméket 
alkalmazni, telepíteni, használni szeretné, 
annak ezt kell teljesítenie, amikor annak 
adatátviteli kapcsolatait tervezi egy-egy 
kivitelezési projektben. 

A három hálózati kategóriát a szab-
ványban csak sorszámozzák, illetve, 
hogy a szabvány korábbi változatával ösz-
szeegyeztethető legyen, utal a „nyílt” és a 
„zárt” elnevezésekre. Sajnos az a tapasz-
talatom, hogy a Magyarországon elterjedt 
szóhasználat, a hazai értelmezés ezt nem 
pontosan tükrözi. Ezért az itt mellékelt két 
táblázat fejlécének második sorában lát-
ható módon én is eltérek az előtte zárójel-
ben feltüntetett, a szabvány által favorizált 
jelölésektől.

A problémák, értelmezési nehézségek 
természetesen a határoknál adódnak. Ha 
figyelembe vesszük az előző pontban a 
rétegmodellről elmondottakat, akkor jut-
hatunk olyan következtetésre, hogyha 
mondjuk az MPLS hálózatban, ami az 
IP réteg alatt működik, létrehozunk egy 
VLAN-t, akkor az a speciálisan az IP ré-
teg fölött megjelenő biztosítóberendezési 
protokollok szempontjából I. osztályú há-
lózatnak tekinthető. Ez azonban téves kö-4. ábra
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vetkeztetés. Ebben az esetben a kocká-
zatelemzés, a biztonsági követelmények 
meghatározása és a fejlesztés során úgy 
kell eljárni, ahogy az a II. osztályhoz elő 
van írva. Az más kérdés, hogy egy-egy hi-
baeset, vagy az az elleni védekezés, vagy 
a rá vonatkozó SAC teljesítése könnyen 
belátható, de ettől még a validálás során, 
illetve a biztosítóberendezési termék biz-
tonsági ügyében (safety case) a II. osztá-
lyú hálózathoz tartozó eljárást kell követni. 
Hasonló a helyzet a SDH esetén is. Ebből 
is látható, hogy a távközlési gyakorlatban 
elterjedt tunel-ezési technikákat a biztosí-
tóberendezési kapcsolatokra csak óvato-
san lehet alkalmazni. A következő pontok-
ban még kitérek rájuk. 

A belső hálózat validálhatóságának 
alapja általában az erőteljes túlméretezés. 
Ugyanez az út a nem teljesen, minden 
paraméterében determinált II. osztályú 

hálózatnál nem járható. Itt már a gyártói 
validáció során több esetre kell gondolni, 
illetve nem is annyira a biztonság, hanem 
inkább a kívánt magas rendelkezésre ál-
lási igény kielégítése érdekében a gyártó 
kénytelen bizonyos hálózati szolgáltatási 
paraméterek (QoS) meglétét a hálózattól 
megkövetelni. E követelmények betartá-
sát aztán esetenként tanúsítani kell. En-
nek egy szaftos példája, amikor az ÖBB 
a korábban kiépített országos GSM-R 
hálózatát elkezdte az ETCS L2 számára 
használni, és az ETCS specifikációkban 
előírt tanúsítást kellett elvégeznie [15]. 

8. Hálózatok osztályozása

Most a szabványban szereplő három ka-
tegória gyakorlati megvalósítását veszem 
górcső alá egyenként. 

8.1. Belső (I. osztályú) hálózat
Belső hálózat tipikusan egy-egy berende-
zés moduljai között egy-egy rack szekré-
nyen belül van kialakítva; tehát többnyire 
az egész belső hálózat a jelfogó helyisé-
gen belül marad, így az illetéktelen be-
hatolás elleni védelem mechanikusan 
biztosítható (t.i. akárki nem léphet be a 
jelfogóba). A kis távolságokból adódóan 
nem okoz gondot annyi kizárólagosan 
csak ’saját’ használatú kábelt kiépíteni, 
amennyi éppen szükséges. Könnyű be-
látni, hogy ebben az esetben az előző 
pontban megfogalmazott ide vonatkozó 
kritériumok könnyen teljesíthetőek, és a 
termék (vagyis az adott belső hálózatot 
alkalmazó rendszer) a hálózattal együtt az 
egész életciklusában jól kézben tartható; 
az alkalmazás már a generikus termék 
(gyártói) létrehozása során jól validálható. 

Ezek a hálózatok ránézésre általában 
ugyanúgy kereskedelmi forgalomban el-
terjedt IP ethernet switch-ekből állnak, 
mint amilyenek a később tárgyalandó zárt 
és nyílt hálózatok részei is lehetnek. Ezért 
az a távközlési hálózat tervezőjének, majd 
az üzemeltetőjének a felelőssége, hogy 
még véletlenül se kerüljön nem megenge-
dett kapcsolat a belső hálózatra. Egysze-
rűbben fogalmazva: oda semmi ne legyen 
bedugva, ami nem oda való! (Ellenkező 
esetben minden bizonnyal éppen meg-
sértünk egy biztonsági alkalmazási felté-
telt, vagyis SAC-ot.)

Egy fokkal nehezebb a helyzet, ha ezt 
a belső vagy eredetileg csak belsőnek 
szánt hálózatot nagyobb földrajzi széles-
ségre, mondjuk húsz-harminc kilométe-
res vonalszakaszra kell kiterjeszteni. Ilyen 
távolságokon ma már általános az optikai 
kapcsolat használata. Ha mind a primer, 
mind a kerülő útirány sötét szálakon bizto-
sítható, akkor szerencsénk van. A gond a 
nagy felújítási projekteken ott szokott fel-
lépni, hogy általában van még az adott ter-
méken kívül még öt másik, amely hasonló 
igényekkel lép föl pont ugyanazokon a vi-
szonylatokon. Mindegyiknek külön-külön 
szálat biztosítani elég pazarló megoldás, 
így hát jogosan merül fel az igény ezeknek 
az alrendszerhálózatoknak az összevoná-
sára. Csakhogy innentől egy-egy termék 
(gyártója), illetve annak validációja szem-
pontjából ez már nem belső, hanem csak 
zárt (II. osztályú) hálózatnak tekinthető. 

Van-e megoldás arra, hogy hogyan le-
het egy eredetileg belsőnek tervezett há-
lózat számára tunelt biztosítani egy (leg-
alább II. osztályú) zárt hálózaton? Van. Ha 
jobban megnézzük az 1. táblázatot, akkor 
az derül ki, hogy az egyik esetben a háló-
zat és karakterisztika szigorú rögzítése a 
garancia, a másik esetben a protokollba 
épített védelmi mechanizmusok. A legna-
gyobb fejfájást a II. osztályú hálózatban a 

1. táblázat

Zavartatás 
jellege

I. osztályú (zárt) 
Belső hálózat

II. osztályú (nyílt) 
Zárt hálózat

III. osztályú (nyílt) 
Nyílt hálózat

1. Ismétlés
(repetition)

Ritkán előfordulhat, 
számítani kell rá.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

2. Kimaradás
(deletion)

Ritkán előfordulhat, 
számítani kell rá.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

3. Elváltozás
(corruption)

Ritkán előfordulhat, 
számítani kell rá.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

4. Késés
(delay)

Ritkán előfordulhat, 
számítani kell rá.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

5. Beszúrás
(insertion)

Ritkán előfordulhat, 
számítani kell rá.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

6. Felborult sorrend
(re-sequence)

Ritkán előfordulhat, 
számítani kell rá.

Ritkán előfordulhat, 
számítani kell rá.

Komolyan védekezni 
kell ellene.

7. Hamisítás
(masquerade)

Elhanyagolható. Elhanyagolható.
Komolyan védekezni 

kell ellene.

2. táblázat

Tulajdonság I. osztályú (zárt) 
Belső hálózat

II. osztályú (nyílt) 
Zárt hálózat

III. osztályú (nyílt) 
Nyílt hálózat

Csatlakoztatható 
eszközök 

Csak a gyártó 
által (a SACok közt 

rögzített) 
engedélyezett 

eszközök 
csatlakoztathatóak.

Küldhetnek 
ismeretlen 
formátumú 

és mennyiségű 
üzenetet; 

tárolhatnak, 
újraküldhetnek 

ismert üzeneteket

X1

A hálózatra kötött 
eszközök száma

A gyártó (a SAC-ok 
közt) rögzíti a 

maximum kiépítést.

Nem ismert, 
folyamatosan 

változhat.
X1

A hálózat 
karakterisztikája, 

konfigurációja

’Befagyasztott’ 
(a gyártó a SACok 

közt rögzíti)

Más felhasználók, 
vagy a hálózat-
menedzsment 

hatására 
dinamikusan 

változhat

X1

Illetéktelen 
behatolás 
kockázata

Elhanyagolható. Elhanyagolható.
Nem 

elhanyagolható!

1  Ha az illetéktelen behatolás nem elhanyagolható, a többi tulajdonságtól függetlenül nyílt háló-
zatként kezelendő.
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késett távirat késett voltának felismerése 
okozza a fogadó oldalon. Ha a tunel két 
végére egy olyan dobozt teszünk, amely 
felfedezi és elnyeli, vagyis a belső hálózat-
ba nem adja tovább a késett csomagokat, 
az megoldást jelenthet a felvázolt problé-
mára: ugyanis a táviratvesztés ellen köny-
nyebb védelmi mechanizmust gyártani, 
kockázatelemezni és igazolni. Mondhatni, 
„Az inkább később, mint soha.” közmon-
dás itt fordítva érvényesül, kb. úgy, ahogy 
egy hangverseny kezdésekor: „Ha késik, 
akkor inkább már ne is jöjjön be a terem-
be.” Ebből látszik is, hogy ez a módszer 
akkor működhet jól, ha a tunelt adó zárt 
hálózat egyébként elég robosztus, és vi-
szonylag ritkán adódik benne késés, ami 
az előbbiek miatt táviratvesztést okoz. Egy 
érdekes eset lehetne itt az SDH, amely 
konstrukciójából adódóan nem késik. 

8.2. Zárt (II. osztályú) hálózat
Üzemeltetői szempontból, illetve a kulcs-
rakész projektek által szállítandó termé-
kek MÁV rendszerébe integrálása szem-
pontjából sokkal érdekesebbek azok az 
összeköttetések, ahol a gyártó eleve a 
zárt hálózati, vagyis a II. kategóriájú há-
lózati kritériumot fogalmazza meg. Azok 
a termékek, amelyek ilyen igénnyel lép-
nek fel, egy közös hálózatba, illetve már 
más célból létező hálózatba terelhetőek. 
Konkrét példát említve: a mostanában 
települő elektronikus biztosítóberendezé-
sek, KöFi-k ilyen kapcsolatait a GSM-R 
projektben épülő MPLS hálózatra lehetne 
terhelni. Mi kell ehhez?

– Egyrészt műszaki tervezési szem-
pontból a biztosítóberendezés szállító-
jának és a hálózatot konfigurálónak meg 
kell egyezni az elvárt és biztosított terve-
zési, szolgáltatási paraméterekben (QoS). 
Ezek tipikusan az átviteli idők, sávszéles-
ség paraméterei az egész rendszertől 
elvárt rendelkezésre állás biztosítása ér-
dekében. A megegyezés kétoldalú: A biz-
tosítóberendezési oldalról elég pontosan 
definiálni kell(ene) az igényeket, várható 
forgalmat. Távközlős oldalról pedig meg-
nyugtató biztonsággal igazolni kell e köve-
telmények mindenkori teljesítését.

– Másrészt a távközlési hálózat üze-
meltetőjének igazolnia, szavatolnia kell 
a „zártságot” a biztosítóberendezési fel-
használó számára. Más szavakkal: bizto-
sítania kell őt arról, hogy ezen a hálózaton 
keresztül nem kell hackertámadástól (!) 
tartania. Ha a hálózatot nem a kivitelező 
építi ki, hanem a megrendelő bocsátja 
rendelkezésre, akkor a zártságot neki kell 
igazolnia. T. i. a feltételek mindenkori tel-
jesítését az üzemeltető és nem a kivitele-
ző tudja garantálni.

Ehelyütt teszek egy fontos kitérőt a 
QoS paraméterek és az általuk befolyá-
solt biztosítóberendezési funkciók ösz-

szefüggéseire, mert ezt tipikusan olyan 
területnek érzem, ahol könnyű téves 
következtetésekre jutni. Legyen a kipé-
cézett paraméter a távirat átvitelének 
ideje. Az eddigi biztosítóberendezési át-
viteltechnikákban (pl. rézkábelek végein 
üzemelő jelfogók) azt szoktuk meg, hogy 
ez gyakorlatilag egy állandó, ráadásul el-
hanyagolhatóan kicsi érték. Így például, 
amikor az a kérdés, hogy egy útátjárótól 
milyen messze kell tenni a behatási pont-
jait, akkor ezzel nem is nagyon számolunk 
külön. Jobb esetben beleértjük a sorom-
pó reakcióidejébe (ha számolunk vele 
egyáltalán, hiszen a MÁV 102676/1983 
9A rendelete, amely alapján a behatási 
pont helyét alapesetben számítjuk, ilyet 
elő sem ír), és konstansnak tekintjük. Ha 
követelmény, hogy ennek az útátjárónak 
a nem lezárt állapota visszahasson a vo-
natra, akkor a behatási pont kitűzésénél 
figyelembe kell venni a vonatbefolyásoló 
berendezés működési idejét is. EVM ese-
tében ezt is többnyire konstansnak tekint-
jük, kiválasztva az adott helyzetre megfe-
lelő értéket egy táblázatból. 

Ha a vonatbefolyásoló berendezés rá-
diós táviratokat használ (most tekintsünk 
el attól, hogy az csak III. osztályúnak te-
kinthető, mert az itt tárgyalt probléma II. 
osztályú hálózatra is értelmezhető, csak 
kevésbé szemléletes), amely sikertelen 
kézbesítés esetén újra próbálkozik a kül-
déssel, akkor kicsit más a helyzet: Az ese-
tek 99,… százalékában ez elsőre sikerül 
neki, a fennmaradó kevés esetben (pl. 
amikor villámlik) pedig lehet, hogy jelentős 
késéssel. A késés maximális mértéke per-
sze biztonsági reakciók által felülről korlá-
tozva van, és ez által definiálható. De mire 
méretezzük az útátjáró behatási pontját? 
Ha a lehetséges maximális átviteli időt 
vesszük figyelembe, akkor nagyon mesz-
sze kell tennünk a behatási pontot, ami az 
esetek 99,… százalékában fölöslegesen 
korai záráshoz vezet. Az persze nyilván 
nem hagyható, hogyha villámlik, akkor az 
a vonat az értesítés késedelme miatt féke-
zés nélkül fehér sorompóra futhasson. Ha 
a funkcionalitást a vonatbefolyásoló és a 
sorompóberendezés között a merev füg-
gésű jelzőhöz hasonlóan határozzuk meg 
– vagyis a vonat fehér sorompó esetén 
olyan jelzést kap, hogy lassítani kell –, és 
sikeres behatás esetén ezt a korlátozást 
vonjuk vissza, akkor merőben más a hely-
zet. Ilyenkor normális, az esetek 99,… 
százalékát kielégítő behatási pont kitűzés 
mellett a vonatok nagy többsége időben, 
még a fékezés megkezdése előtt értesül 
arról, hogy erre nincs szükség, a sorompó 
rendben lecsukódott. Az a néhány vonat, 
amelyik nyári zivatar idején közlekedik, és 
ezért náluk a sorompóra vonatkozó se-
bességkorlátozást nem lehet visszavon-
ni, fékezni fog. Véleményem szerint ez a 

megoldás egy optimális kompromisszum 
lehet: a behatás se kerül túl messze, ezzel 
az esetek nagy többségében a normális 
előzárási idő tartható, és a néhány kilógó 
eset biztonsága is szavatolva van némi vo-
natkésés árán. A tervezői kihívást a 99,… 
szám meghatározása jelenti! A szám meg-
határozásánál érdemes figyelembe venni 
a hozzátartozó valószínűségi változó el-
oszlásának tulajdonságait is. 

A fenti példa zárt hálózati szolgáltatási 
paraméterei szempontjából azt mutattam 
be ezzel, hogy nem mindegy, hogy az 
átlagos, vagy a legrosszabb átviteli idő-
ről beszélünk-e. Ez igaz a többi hálózati 
szolgáltatási paraméter esetében is. Ha-
sonló problémába futhatunk bele pl. egy 
rendszer(rész, pl. KöFe) újraindításakor 
is, amikor az hirtelen átlagon felül terheli 
meg a hálózatot. 

8.3. Nyílt (III. osztályú) hálózat 
Lépjünk eggyel kijjebb, mi a helyzet a 
II. és a III. kategória határán? Ismerünk 
olyan helyzeteket, ahol az egyébként II. 
osztályú (rész)hálózatokban elhelyezke-
dő, II. kategóriára alkalmas biztosítóbe-
rendezéseket, illetve az őket tartalmazó 
(rész)hálózatokat kell összekötni, de ez 
csak egy nyílt (III. osztályú) hálózaton 
keresztül lehetséges. (Például a MÁV 
intranet hálózatában kiosztott IP végpon-
tokból alkotott VLAN az EN50159 szerint 
inkább III. kategóriájú hálózatnak tűnik.) 
Ehhez tunelhez a védett hálózat kapujába 
valamiféle tűzfalszerűséget kell állítani, 
amely egyúttal a titkosítást is el tudja látni. 
Az nyitott kérdés marad, hogy egy ilyen 
tűzfal mennyire „erős”, vagyis egy a nyílt 
hálózatból induló rosszindulatú támadás 
mennyire tudja feltörni, mennyire jut át raj-
ta. Jobb esetben csak a kapcsolat szakad 
meg a biztonsági hálózatrészek között, 
mondjuk egy túlterheléses támadáskor.

Nyílt hálózat alkalmazása biztonság-
kritikus (SIL4) vasúti alkalmazásban ed-
dig nem volt túl jellemző. Az egyik első 
rendszer, amelyet már elve így terveztek, 
az ETCS (L2)! A rádiós átvitelt (GSM-R) 
mindenképpen III. osztályú hálózatnak 
kell tekinteni, mert egy megfelelő rádióké-
szülékkel bárki bele tud hallgatni a moz-
dony és a pályaberendezés (RBC) közti 
beszélgetésbe. Az ETCS L2 rendszerben 
védekezésül hitelesítési kulcsokat defini-
áltak. Ahhoz, hogy egy mozdony felvegye 
a kapcsolatot azzal az RBC-vel, amely-
nek a területére behalad, előzetesen is-
merniük kell egymás hitelesítési kulcsát. 
(A mozdonynak az RBC-ét, az RBC-nek 
a mozdonyét.) De hogyan kerül a kulcs 
előzetesen a berendezésbe? Ehhez kell 
egy szervezeti egység, amely üzemelteti 
a KMC-t, ahol a kulcsok generálása tör-
ténik, majd gondoskodik ezek célba jut-
tatásáról. [16] Ez a tevékenység kritikus, 
hiszen ha illetéktelenek kezébe kerül a 
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Stellwerk online?
Stellwerke nutzen mehr und mehr Datenübertragungsnetze. Fernmeldedienst des 
Bahnbetreibers soll deshalb die speziale Ansprüche der Stellwerke besser verstehen; 
während der Stellwerksdienst darauf beachten sollte, wie unterschiedliche Netze 
miteinander verbunden werden können. Es ist nötig verschiedene Stellwerke von 
zahlreichem Hersteller miteinander zu verbinden. Hier spielt Kompatibilität an 
Kommunikationsprotokollen ein großer Rolle.

Signal box online?
The interlocking systems are using more and more data network services. They 
are raising some special request against the bearer networks. To guarantee that 
conditions is a task for the operator of the network. That is why it is important 
that the department for telecommunications, and the department for interlocking 
understand each other. At connecting products from different producers on a safe 
way, compatibility of transmitting protocol plays an important role.

kulcs, akkor azok képesek lehetnek egy 
valós jármű felé RBC-t szimulálva téves 
parancsokat adni. Ezért elsősorban ez 
a célba juttatás USB-n, pendrive avagy 
memory stick segítségével offline tör-
ténik. (De még a pendrive-on se pőrén, 
hanem egy további ún. szállítási kulccsal 
titkosítva.) 

Sok RBC és sok jármű üzemelteté-
se esetén ez az offline módszer eléggé 
körülményes, ezért fölmerült egy online 
verzió kidolgozásának ötlete is, ahol az 
RBC-k hálózaton, praktikusan intraneten, 
tehát egy másik nyílt hálózaton keresztül 
kapják meg a kulcsokat. Ma ez még Né-
metországban is csak álom. [17]

9. Kiberbiztonság

Idáig jutva most már az Olvasó számára 
is világos a kép: a különböző hálózatok 
egyre inkább összekapcsolódnak, és 
ezeken a kiterjedt hálózatokon egyre több 
biztosítóberendezési objektum jelenik 
meg. Ráadásul az eddig csak egy-egy 
berendezésen belül kezelt esszenciálisan 
biztonságkritikus információk is egyre 
gyakrabban kerülnek nagyobb hálózatok-
ban átvitelre. Itt két fontos momentumot 
kell megemlíteni. Az egyik, hogy a több-
féle hálózattal egy időben kapcsolatban 
lévő, különböző hálózatok határán elhe-
lyezkedő berendezések mennyire tudnak 
tűzfalként viselkedni. A másik, hogy ha 
egy támadás bekövetkezik, akkor azt mi-
kor és milyen pontossággal fedezi fel az 
üzemeltető.

A tűzfal jellegű viselkedés egy a ma 
már a MÁV-nál is aktuális esete, hogy a 
diagnosztikai célú hálózatból mennyire 
lehet visszahatni a diagnosztizálandó be-
rendezésre. Pont e visszahatás-mentes-
ség, illetve a diagnosztika felöli feltörhe-
tetlenség biztosítása érdekében alkalmaz 
a Thales mind a mai napig RS232/485 
átvitelt a Webride diagnosztikai PC és az 
Elektra DGP számítógépe között. Általá-
ban is érdemes a biztonságkritikus adato-
kat továbbító hálózatok – mint belső vár –
köré, több körben falat vonni az általános 
internet felől nézve. Így strukturálja a DB 
is az egész intranetét. [17]

Az előbbi egyfajta passzív védekezés 
a behatolás ellen, míg a Thales –kihasz-
nálván a katonai, hírszerzési portfólióját 
is – kínál megoldásokat az aktív védelem-
re is, vagyis arra, hogy időben felfedez-
zük és ezáltal akár meg is hiúsítsunk egy 
kiber-támadást, még mielőtt az nagyobb 
károkat okozna. Történtek már ilyen táma-
dások közlekedési infrastruktúrák ellen, 
de ezek eddig szerencsére csak nem ter-
vezett leállásokat okoztak. Bár egy kiter-
jedtebb leállás, ha balesethez talán nem 
is, de komoly üzleti bizalomvesztéshez és 
bevételkieséshez biztosan vezethet. [18] 

10. Konklúzió

A cikk keretén belül megpróbáltam eljutni 
a rézdróton összekötött SH blokkelemek-
től a nyílt hálózatot használó biztosítóbe-
rendezési alkalmazásokig. A biztosítóbe-
rendezési szakmának ma ez a terület a 

legdinamikusabban fejlődő része. Ez meg-
látszik a friss és gazdag irodalmon is. Egy-
re-másra jönnek elő az újabb fejlemények. 
A vasútnak már régen is volt hadászati 
jelentősége, és ez igaz marad a kiber-
hadviselés korában is, amit ma még csak 
ízlelgetünk. Lemaradnunk nem szabad.
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Bemutatkozik...*
Csoma András,
területi erősáramú szakértő

MOTTÓ:
 Moldova György „Akit a mozdony füstje megcsapott…” riportjában – egy 
vasúti vezetőre hivatkozva – azt írta: „Az 1970-es évekre a vasútnál 
csak a hülyék maradtak – és a megszállottak.”

Sátoraljaújhelyen születtem 1954. április 
1-jén, a mozdony füstje által többszörö-
sen megcsapott vasutas családba. Apai 
nagyapám, Csoma Péter – a vasutas di-
nasztia alapítójaként - Sajókazincon volt 
sorompóőr. A 12 gyermeke taníttatásáról 
körültekintően gondoskodva – három ki-
vételével – valamennyit a vasúthoz kötő-
dő pályára irányította. Édesapám hetedik 
gyermekként pályamunkásként kezdte 
a vasútnál, majd a munka mellett tanul-
va műszaki rajzoló, technikus, nyugállo-
mányba vonulásáig pedig építésvezető 
volt a sátoraljaújhelyi pályafenntartásnál. 
Így dinasztikusan vasutas családba szü-
letve kora gyermekkoromtól körbelengett 
a „mozdony füstje”. A vasutasok nagy csa-
ládjába tartozva már korán megtapasztal-
hattam a vasutasok egymás iránti segí-
tőkészségét, hiszen gyermekként – más 
vasutas gyerekekkel – a vasúti környezet-
ben játszva mindig magunkon érezhettük 
valamely vasutas vigyázó tekintetét. Oly-
kor a fejünkre is koppintottak, ha olyan 
helyre mentünk, vagy olyat csináltunk, 
ami nem volt megengedhető, de például 
az asztalos műhelyben mindig akadt szá-
munkra egy kis hulladék fa, ha játékunk-
hoz éppen egy fakardra volt szükségünk.

Élvezettel mentünk az akkor általáno-
san alkalmazott vasúti oktatófilmeket „mo-
ziként” megnézni, és szájtátva hallgattuk 
az „öreg vasutasok” elbeszéléseit, töb-
bek között arról is, hogy „nemcsak füstöt 
okádó mozdonyok vannak ám, hanem 
vannak olyanok is, amelyeket bizony a 
villanyáram hajt”. Ez akkor nagyon felkel-
tette a figyelmemet, és ettől az időponttól 
egyre jobban kezdett érdekelni az a bizo-
nyos „villanyáram”. 

Amikor Sátoraljaújhelyen az általános 
iskolát elvégeztem és felmerült a tovább-
tanulás kérdése, apai nagyapám egysze-
rűen megfogalmazott, de egy életre szóló 
„útravalóval” indított el. „Fiam, nekem az 
volt a dolgom, hogy a gyerekeim – így az 
édesapád is – okosabbak legyenek ná-

lam. Édesapádnak az volt a dolga, hogy a 
gyerekei – így te is – okosabbak legyenek 
nála. Neked meg az lesz a dolgod, hogy 
a te gyerekeid is okosabbak legyenek 
nálad. Ezért tanulj, hogy taníthasd a gyer-
mekeidet.”

A nagyapám szavai és a „villanyáram” 
iránti érdeklődésem eredményeként, 
Budapesten, a Bláthy Ottó Villamosipari 
Technikumban folytattam a tanulmányai-
mat. Itt számos nagyon jó tanárunk volt, 
akik a szakma iránt elkötelezetten „egyen-
gették” a technikussá válásunk útját. Kö-
zülük is kiemelkedő volt számomra Zoller 
Lajos mérnök tanár úr személye, akinek 
egyben a további utam mértékadó irá-
nyultságának a kijelölését köszönhetem. 
Példamutató szakmai ismereten alapuló, 
mérnöki szemléletű gondolkodásmódja 
és megnyilvánulásai, az oktatás iránti el-
kötelezett munkássága a mai napig köve-
tendő példát jelentett előttem.

A középiskolát követően – némi 
lokátortechnikai katonáskodás után – a 
Budapesti Műszaki Egyetem Villamos-
mérnöki Karának erősáramú szakán 
folytattam tanulmányaimat. Itt a Gépek 
és készülékek szakterületre specializá-
lódva szereztem diplomát, és – a családi 
hagyományoknak megfelelően első mun-
kahelyként – 1978. július 5-én léptem 
munkaviszonyba a MÁV Miskolci Villamos 
Vonalfelügyelőségénél. Itt a szükséges 
vasúti szakvizsgák letételét követően a 
felsővezetéki és alállomási berendezések 
létesítésére, üzemeltetésére, fenntartási 
munkáinak szervezésére kiterjedő mű-
szaki ügyintézői munkakört láttam el.

Kezdő mérnökként rövid időn belül 
szembesülnöm kellett azzal, hogy az 
egyetemről magával hozott ismeretekre 
alapozva, még számos speciális elméleti 
és gyakorlati ismeretre kell szert tennie 
annak, aki a nagyvasúti villamos vontatás 
felsővezetéki berendezéseihez kapcso-
lódó szerteágazó ismereteket igénylő 
tevékenység – komoly szakmai kihívást 
jelentő – rendkívül szép, de nehézségek 
leküzdését igénylő útjára lép.

Ezen az úton elindulva nekem még 
szerencsém volt találkozni és tanulni a 

szakmát megalapozott elméleti és gyakor-
lati ismeretekkel, nagy szakmai elismert-
ség mellett művelő – a szakmai zsargon 
szerint – „nagy nevű” szakemberekkel. A 
teljesség igénye nélkül említhető nevek: 
Csillag József, Zurek György, Dudás 
József, Czehelszky György, Martinovich 
István, Mikó Imre, Szabó István, Csárádi 
János, Horváth Viktor, Székely Géza, 
Rónai Endre, Cseh Imre, Károly István, 
Földházi Pál, és még hosszan lehetne so-
rolni azoknak a nevét, akik a szakmát el-
kötelezetten művelve nagy súlyt fektettek 
arra, hogy az őket követő mérnökgenerá-
ció részére a lehető legnagyobb mérték-
ben átadják a szakmai ismereteiket.

Ez alapvető fontosságú volt, hiszen a 
speciális ismereteket igénylő szakma mű-
veléséhez szükséges ismeretek, nagyobb 
részt „íratlan”, szokásjogra épülő szakis-
mereteihez képest, akkor viszonylag sze-
rény írott szakirodalom állt rendelkezésre.

A szakmai tevékenységembe egy kis 
szünetet jelentve ismét behívtak némi 
lokátortechnikai katonáskodásra, ame-
lyet követően visszatérve a munkához egy 
nap szóltak, hogy hívat Hernádi István
miskolci vasútigazgató. Először nem 
tudtam mire gondolni, mert nem nagyon 
volt szokásos az, hogy a külszolgálat-
ról behívat a vasútigazgató úr valakit, így 
nagy várakozással és némi szorongás-
sal jelentem meg az adott időpontban. 
A vasútigazgató úr szívélyesen fogadva 
közölte velem, azért hívatott, hogy az ad-
digi tevékenységem eredményei alapján 
megbízzon az akkor induló Nyékládháza–
Leninváros (mai nevén Tiszaújváros) vo-
nal villamosítási munkáinak a nemzetközi 
szakmai koordinátori feladatával. Fiatal 
mérnökként nekem ez óriási sikerélmény 
volt, hiszen tevékenységem ilyen magas 
szintű vezetőtől kapott elismerését első 
ízben akkor élhettem meg.

A vonal villamosítását az építési anyag 
biztosításával egyetemben – az orszá-
gok közötti pénzügyiegyenleg-rendezés 
részeként – a csehszlovák EZ vállalat vé-
gezte. Gyakorlatilag ez volt az első olyan 
„mély víz”, amelyben már „önállóan úszva” 

* A rovat cikkei teljes egészében az interjúala-
nyok véleményét tükrözik, azt a szerkesztő-
ség változatlan formában jelenteti meg.
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kellett elvégeznem a rám bízott feladatot. 
Ennek részeként a vámmal kapcsola-
tos ügyintézéstől a tervezésben történő 
közreműködésen keresztül a kivitelezés 
ellenőrzéséig és koordinálásáig terjedő 
feladatkört kellett ellátnom. E munka so-
rán volt lehetőségem először egy időben 
megtapasztalni a nagyvasúti felsőveze-
tékes szakma teljes keresztmetszetét, 
annak minden kihívásával, nehézségével 
és szakmai szempontú szépségeivel. A 
Nyékládháza–Leninváros–Tiszapalkonya 
vasútvonal 1981. május 29-én megtörtént 
üzemfelvételével sikerrel zárult az első 
önálló mérnöki munkám.

A szakmai ismereteim szinten tartása 
és fejlesztése érdekében a vasúti mun-
kám mellett 1981-től 1985-ig – az igaz-
gatóság vezetésének támogatása mellett 
– a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Villamosságtan Tanszékén óraadó oktató-
ként tevékenykedtem. Itt villamosságtan-
nal, villamos gépek és készülékek elméle-
ti és gyakorlati kérdéseivel foglalkoztam, 
és egyben az oktatói tevékenység terén is 
további gyakorlatot szereztem. 

Igazgatói dicséretben részesültem 
1983 elején, majd az év novemberé-
ben áthelyeztek a Miskolc Igazgatóság 
Műszaki Osztályára, ahol felsővezetéki, 
alállomási és villamosenergia-ellátási 
témákban a villamos vonalfőnökségek 
szakirányú tevékenységének irányítására, 
koordinálására és ellenőrzésére kiterjedő 
munkakör ellátásával bíztak meg. 

A következő időszakban folytatódtak a 
villamosítási és alállomás-rekonstrukciós 
munkák, amelyekkel kapcsolatban az 
a megtiszteltetés ért, hogy az előzetes 
gyakorlatom és ismereteim alapján – a 
MÁV-ot mint beruházót képviselve – e 
beosztásomban is részt vettem a jelen-
tősebb szakmai beruházások előkészí-
tési, tervezési konzultációs és műszaki 
koordinációra kiterjedő lebonyolítási 
munkáiban. Ennek megfelelően az 1984. 
július 3-án üzembe helyezett Vámos-
györk–Gyöngyös, illetve az 1985. május 
30-án átadott Eger–Felnémet vasútvona-
lak villamos felsővezeték-rendszerének 
munkálatai során résztervezési, kivitele-
zés-koordinációs és üzembe helyezés 
előkészítési feladatokat is ellátva további 
tapasztalatokra tettem szert.

A munka mellett a MÁV belső képzési 
formáiban tovább képeztem magam, to-
vábbá a műszaki ismeretek mellé közgaz-
dasági ismereteket szerezve, a Miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmér-
nöki Kar Gépipari Gazdaságmérnöki Sza-
kán 1985-ben megszereztem a második 
diplomámat. Az előzőekhez hasonlóan 
kaptam megbízást az 1986. július 10-én 
üzembe helyezett Mezőkeresztes–Bükk-
ábrány iparvágány, illetve az 1992. febru-
ár 14-én átadott Nagyút–Visonta iparvá-
gány villamosítási munkáira.

Egy 1992-es központi rendelkezésnek 
megfelelően a szakterületen dolgozó mér-
nökök részére előírták a mozdonyvezetői 
vizsga megszerzését. Ekkor a villamos fel-
sővezetéki szakterület a gépészettel egy 
egységben volt, így a gépész kollégák 
szakmai oktatásait segítségül kapva tet-
tem le az országos közforgalmú villamos 
mozdonyvezetői vizsgát. Ez a későbbiek 
során előnyösnek bizonyult, amikor az 
előírt vonalbeutazások során a mozdony-
vezetők azért kollégaként kezelve fogad-
tak és segítették a munkám eredményes 
végzését.

1994-ben újra igazgatói dicséretben 
részesültem. Ezt követően jelentős volu-
menű munkaként merült fel a Felsőzsol-
ca–Hidasnémeti vasútvonal villamosítása, 
ahol viszonylag rövid idő állt rendelke-
zésre a beruházás előkészítésére. Egy 
időben több részterület munkáival kellett 
foglalkozni. A vasutak közötti nemzetközi 
megállapodásnak megfelelően viszony-
lag rövid időn belül kellett biztosítani a 
Cana–Hidasnémeti határátmenet villamos 
üzemének a felvételét. Tekintettel arra, 
hogy a csehszlovák oldalon 3000 voltos 
egyenáramú vontatási rendszer volt, meg 
kellett oldani a magyar oldali felsőveze-
ték-rendszer 25kV-os váltakozóáramú 
táplálhatóságának a kérdését is.

A határidő szűkössége miatt ezért 
a Forró-Encs állomás miskolci végén a 
meglevő áramszolgáltatói alállomás terü-
letén ki kellett építeni a MÁV transzformá-
tormezőket és a kitápláláshoz szükséges 
komplett védelmi és irányítástechnikai 
rendszert. A felsővezeték-rendszer teljes 
körű kiépítettsége csak később valósul-
hatott meg, ezért egyedi tápvezeték kiala-
kításával első lépésként „sziget üzemben” 
készült el a határátmenet és Hidasnémeti 
állomás villamos felsővezetéke, amelynek 
1997. május 28-án történt üzembe he-
lyezésével megindult a villamos üzem a 
határátmeneten. A csehszlovák villamos 
mozdonyok így már Hidasnémeti állomá-
sig közlekedve – a vontatásinem váltása 
nélkül – tudták a szerelvényeket továbbí-
tani.

Az Encs alállomás kialakításában folyó 
tervezési és kivitelezési munkának a terve-
ző Erőtervvel és a kivitelező OVIT-tal való 
koordinálása sokrétű feladatot jelentett. 
Az áramszolgáltatói alállomás területén, 
a MÁV rendelkezésére bocsátott szűkös 
kiterjedésű területen kellett megoldani 
a MÁV kitáplálás megvalósíthatóságát. 
Ennek során számos, Magyarországon 
addig még nem alkalmazott megoldást 
kellett kidolgozni és alkalmazni. Itt került 
alkalmazásra először a SIEMENS 25 
kV-os SF6 töltésű kapcsoló- és elosztó-
rendszere, amely kompakt kialakításából 
adódóan lehetővé tette, hogy az erősára-
mú, a segédüzemi, a védelmi és irányítás-

technikai, valamint a kezelői munkahelyet 
egy épületen belül, egy közös légtérben 
helyezzék el. Itt került alkalmazásra elő-
ször a betápláló hálózat zavartatásának 
csökkentése érdekében a BME szakem-
berei (dr. Dán András, dr. Varjú György) 
által kifejlesztett felharmonikus szűrő- és 
meddőkompenzáló berendezés. 

A kivitelezési munkák a szigetüzem 
felvételét követően is folytatódtak, és így 
1997. december 15-én üzembe helyez-
ték a Felsőzsolca–Hidasnémeti vonalsza-
kasz villamos felsővezetékét is, amellyel 
a teljes vonalat és a határátmenetet villa-
mosan becsatlakoztatták a MÁV meglévő 
villamosított vonalhálózatába. Egyidejűleg 
kiépült az a távvezérlő rendszer is, amely 
Nyékládháza alállomásról teljes körű fel-
ügyeletet és vezérelhetőséget biztosított 
az alállomási berendezések és a vasút-
állomási kapcsolókészülékek irányába. A 
vonalszakasz átadásakor az a megtisztel-
tetés ért, hogy vezérigazgatói dicséretben 
és a Vasút Szolgálatáért „ezüst” fokozatú 
elismerésben részesítettek.

A szakmában elért eredményeim jelen-
tős elismerését jelentette számomra az is, 
hogy egyre gyakrabban kaptam felkérést 
a különféle szakmai feladatok megoldásá-
ra létrehozott országos szakértői csoport 
munkájában való részvételre. E tevékeny-
ségem során részt vállaltam több alapvető 
utasítás, technológia, újszerű rendszer 
és műszaki megoldás kidolgozásában, 
tenderek kiírásában és elbírálásában. 
Tevékenységem magas szintű elismeré-
seként – az 1999 decemberében kelt ve-
zérigazgató-helyettesi megbízás alapján 
– az erősáramú szakterületet két éven ke-
resztül képviseltem a MÁV Rt. Műszaki Ta-
nácsában. Ennek során volt szerencsém 
együtt dolgozni a többi szakterületekről 
delegált szakemberekkel és a vezérigaz-
gatóság magas szintű vezetőivel. 

Az itt végzett sokrétű munka részeként, 
döntés-előkészítési jelleggel javaslatot 
dolgoztam ki a MÁV vasútvillamosítási 
stratégiáját meghatározó szempontrend-
szerre, amely az egyes szakterületek, 
így a forgalom, a gépészet, a beruházói 
szervezet stb. sajátos igényeit figyelembe 
vevő, szakmailag súlyozott döntés-elő-
készítési eljárást tartalmazott. Az időközi 
finanszírozási lehetőségekben, illetve a 
nemzetközi megállapodásokban beállt 
változásoktól eltekintve a villamosítási 
stratégia irányvonala jellemzően a mai na-
pig azonos irányultságú az akkor kidolgo-
zottakkal.

A villamos szakterületet érintő szakér-
tői tevékenység mellett – a MÁV részé-
ről 1988-ban kiadott engedély alapján 
– jogosultságot szereztem önálló terve-
zői tevékenység folytatására. A Magyar 
Mérnöki Kamarába (MMK) megalakulá-
sakor belépve, annak megyei szervezete 
szakirányú szakértői és vezető tervezői 
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tevékenység folytatására jogosított fel. 
Jogosultságom alapján – a MÁV érde-
keit nem sértő módon – számos önálló 
vállalkozásban tervezői és szakértői fel-
adatot láttam el. Ennek során a nagy-
vasúti rendszereken túl a városi villamos 
vontatási rendszer energiaellátásának és 
felsővezeték-rendszerének kialakítására 
kiterjedő munkát is végeztem. A szakirá-
nyú tervezői tevékenységem eredménye-
képpen az MMK vezető tervezői besoro-
lásra jogosított. A szakmai és a mérnöki 
kamarai tevékenységem elismeréseként 
2005-ben megválasztottak a Magyar 
Mérnöki Kamara Vasúti Szakosztálya el-
nökségi tagjának. Azóta – a szakterület 
képviseletében – az elnökség tagjaként 
végeztem a munkámat, és a legutóbbi vá-
lasztás során a tagságtól kapott megtisz-
telő megerősítés alapján jelenleg is tagja 
vagyok a szakosztály elnökségének. A 
BME Mérnöktovábbképző Intézet által 
szervezett Építési Műszaki Ellenőri to-
vábbképzést elvégezve, vasúti erősáramú 
szakterületen az építési műszaki ellenőri 
névjegyzékbe való felvételre jogosító bi-
zonyítványt szereztem 2006-ban.

A szakmai életutam során több alka-
lommal kaptam felkérést vezetői beosztás 
ellátására, de az én gondolkodásmódom-
hoz mindig közelebb állt az a szakmai te-
vékenység, amelyre a vezetői beosztás 
mellett egyre kevesebb időt lehetett volna 
fordítanom. Sokan kérdezték azóta, hogy 
nem bántam-e meg az ezirányú dönté-
semet, de visszatekintve a szakmai élet-
utamra, azt kell mondanom, hogy a Zoller 
Lajos mérnök tanár úr által javasolt úton 
maradva egyértelműen jónak kell értékel-
nem az akkori döntésemet.

A vezetőim számos esetben megtisz-
telő díjak adományozásával ismerték el a 
tevékenységemet, de nekem az is fontos 
volt, hogy a tevékenységemről a szakmát 
művelő kollégák hogyan vélekednek. Egy-
szer aztán – talán kissé furcsa módon, de 
– választ kaptam erre a kérdésemre is az-
zal, hogy a kollégák elkezdtek „lebácsiz-
ni”. Először csodálkoztam, miért mondják 
ezt nekem, majd megtudtam, hogy a fel-
sővezetékes szakma számos szokásjog-
ra épült, és ennek egyike az, amikor egy 
fiatal szakember a többiek szemében el-
érte azt a szakmai színvonalat, amelytől 
már önálló felsővezetékes szakembernek 
tekintik, annak bizony „kijár” a „bácsi” ra-
gadványnév.

A szakmát művelő kollégák elismeré-
seként éltem meg azt is, amikor a MÁV 
felsővezetékes vezető mérnökei és a 
felsővezetékkel foglalkozó mérnök ügy-
intézői, szakértői részére a BGOK ke-
retein belül szervezett magasabb szintű 
mérnöki ismeretek megszerzésére irá-
nyuló tanfolyam oktatási anyagának ösz-
szeállítására és a továbbképzés oktatói 
feladatának ellátására kaptam felkérést. 

A szakirányú ismereteken kívül kiemelten 
kellett foglalkoznunk az európai uniós tag-
ságunkból eredő kölcsönös átjárhatóság 
kérdéskörével. Az infrastruktúra, a jármű 
és az energia területre vonatkozó vasúti 
átjárhatósági műszaki előírások (ÁME/
TSI) kissé száraznak tűnő témakörét sike-
rült a mindennnapi gyakorlat során alkal-
mazható formában feldolgozni, amelynek 
eredményeképpen – a kollégák által utó-
lagosan bevallottak szerint az ismereteket 
magas szinten megkövetelő vizsga ellené-
re – a mérnök kollégák alkotta „hallgatók” 
által is sikeresnek minősítetten zárult a 
képzés. Ennek volt számomra egy másik 
„kedvező mellékhajtása” is, mert a kiszer-
vezés és az azt követő visszaszervezés 
során érdekeiben megosztott mérnökök 
számára ez – a szakmai továbbképzés 
lehetősége mellett - egy ismételt „össze-
kovácsolódást” is eredményezett. A „hall-
gatókkal” a mai napig élő, konzultációs 
baráti kapcsolatban vagyok. Az ország 
minden területéről kapok telefonhíváso-
kat, amelyek során a kollégák megtisz-
telnek azzal, hogy egy-egy szakmai vo-
natkozású probléma kapcsán kikérik és 
adnak a véleményemre.

A kollégáktól kapott visszajelzések és 
az elődöktől kapott indíttatás folyama-
tosan arra sarkallt, hogy a megszerzett 
gyakorlatot és ismeretet igyekezzek az 
utánpótlás képzésének elősegítésében 
mind teljesebb mértékben kamatoztat-
ni. Ennek megfelelően számos – többek 
között a Vezetékek Világában megjelent 
– publikációval, tematikus oktatási anya-
gok összeállításával, konferenciákon és 
más szakirányú rendezvényeken tartott 
előadásaimmal igyekeztem a szakma fej-
lődését szolgálni. 

A nyugdíjas kor elérésének (2017. ok-
tóber 1.) a küszöbén a MÁV-on belüli és 
a MÁV keretén kívüli szakmai életutamra 
visszatekintve azt tudom mondani, hogy 
azt az elődök által kijelölt utat követve 
– talán szakmailag kissé megszállottan 
–, a szakma művelésében és a szakem-
ber-utánpótlás képzése iránt elkötele-
zetten igyekeztem járni. A szakmai élet-
utam eredményességének a legnagyobb 
elismerése volt az, amikor 2015-ben a 
Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési 
Tagozata a mérnökként végzett tevékeny-
ségemet a Csány László-díj adományo-
zásával ismerte el. E kitüntetést a tagozat 
azoknak a mérnököknek adja, akik ki-
emelkedő alkotó tevékenységet fejtettek 
ki a közlekedésépítés szakterületén ter-
vezőként vagy építőként, és akik alkotói 
tevékenységükön túl a közlekedésépítő 
mérnökök képzésével, társadalmi, illetve 
tudományos tevékenységükkel a mérnö-
kök alkotó működését jelentősen előse-
gítették. A megtiszteltetés mértékét szá-
momra tovább emelte az a díj átadásakor 
kiemelten elhangzó tény, hogy a díj ala-

pítása óta személyemben azt első ízben 
ítélték oda villamosmérnöknek.

A gyorsvonati sebességgel áttekintett, 
folyamatosan a MÁV-hoz kötődő szakmai 
életút lezárásaként – betöltve az öregségi 
nyugdíj 63,5 évben meghatározott korha-
tárát – az első és egyben egyetlen munkál-
tatómtól elköszönve nyugállományba vonu-
lok. Ahogy közeledett a nyugdíjba vonulás 
időpontja, munkatársaim közül többen tré-
fásan megjegyezték: „A MÁV-tól mint eddi-
gi munkáltatódtól lehet, hogy elköszönsz, 
de a vasúttól, a szakmától valószínűleg 
még nem, ugye?” Természetesen közel áll-
nak az igazsághoz, mert amíg egy munka-
vállalói jogviszonyt viszonylag egyszerűen 
le lehet zárni, addig egy elkötelezetten be-
járt szakmai életutat egyik napról a másikra 
lezárni nem ilyen egyszerű dolog. A kedves 
kollégáimnak, barátaimnak a továbbiakban 
is szívesen állok rendelkezésére, ha szük-
ségesnek tartják kikérni a véleményemet. 
Az életutam során szerzett ismereteimre, 
gyakorlatomra alapozva a továbbiakban 
is aktív kívánok maradni a szakma kihívá-
sainak megoldásában. Ehhez kötődően 
– más feladatok mellett – várhatóan több 
időt tudok majd fordítani a mérnökök to-
vábbképzését, illetve a kezdő mérnökök 
szakismeretszerzését segítő könyvem to-
vábbi részének a nyomda alá rendezésére.

Végezetül ez úton szeretnék köszö-
netet mondani mindazon kollégáimnak, 
tanító mestereimnek, barátaimnak, akik 
irányt mutattak és segítséget nyújtottak 
a szakma megismerésében és eredmé-
nyeim elérésében. Egész életutam so-
rán arra törekedtem, hogy mindenkivel 
jó kollegális viszonyt alakítsak ki, és te-
vékenységemmel a lehetőség szerint a 
legjobban segítsem mások tevékenysé-
gének eredményességét. Ha akaratomon 
kívül esetleg bárkit megbántottam volna, 
akkor meg szeretném ragadni ezt az alkal-
mat is arra, hogy ez úton is elnézést kérve 
megkövessem őt. 

Szeretett édesapám nyugdíjba vonu-
lásakor nekem azt mondta: „Fiam, addig 
nem mehetsz nyugdíjba, amíg a sátoralja-
újhelyi vonal nem lesz villamosítva.” Bár a 
szakmai életutamat folyamatosan végigkí-
sérte a Mezőzombor–Sátoraljaújhely vas-
útvonal villamosításának előkészítésére 
irányuló tevékenységem, de aktív MÁV-
dolgozóként sajnos nem sikerült eleget 
tennem édesapám kívánságának. A „túl 
hamar vonulok nyugdíjba, vagy a vonal 
villamosításának megkezdése húzódott 
el” dilemmától függetlenül, a „vonatfüst-
tel többszörösen megcsapott vasutas 
dinasztia” tagjaként – édesapám kíván-
ságának is részben eleget téve – annak 
tudatában kezdem meg nyugdíjas évei-
met, hogy a vasútvonal villamosításának 
megindulásában valahol ott van az én ez 
irányban elkötelezetten végzett tevékeny-
ségem is.
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TÖRTÉNETEK, ANEKDOTÁK

Csak ülök és mesélek...

Fülöp László,
nyugalmazott TB főosztályvezető

Ezeket a sorokat, nagyon kevés kivétellel, 
emlékezetből és kronológiai sorrendben 
írom. Egy-egy szakaszban keverednek 
a magánélet, a szervezettörténet, a mű-
szaki tapasztalatok, az intézkedéseim, a 
kollegiális kapcsolatok, a vezetői meglá-
tások. Nagy a valószínűsége annak, hogy 
néhány fontos feladat, tapasztalás, kollé-
ga nem kerül említésre. Ezekért máris el-
nézést kérek. Sajnos ilyen az emlékezet.

Az 1980-as évek végén reggelente 
operatív, szűk körű vezérigazgatósági 
értekezletet tartottak, melyre már fel kel-
lett mérnünk az előző napi és az éjszakai 
szállítási, forgalmi teljesítményeket, prob-
lémákat. Jelentenünk kellett a megtett in-
tézkedéseinket. Hetente voltak elhúzódó 
időtartamú, vezérigazgató-helyettesi érte-
kezletek. Dr. Várszegi Gyula úgy gondol-
ta, ha péntek délutánonként tartja őket, 
rövidebbek lesznek. Nem vált be. Kétheti 
rendszerességgel vezérigazgatói értekez-
letet, kéthavi rendszerességgel igazgató-
sági ülést tartottak, utóbbi esetén fél évre 
előre tervezett napirenddel, amelyekhez 
írásos előterjesztéseket kellett készíteni, 
de ezeken természetesen aktuális prob-
lémákkal is foglalkoztunk. A nagy érte-
kezletek – melyekről emlékeztető készült 
– teljes tartalmáról a TBKF-s kollégáim 
hangfelvételeket készítettek, a szalagokat 
a vezérigazgatói titkárságnak adták le. A 
szűkebb értekezleteket maga a titkárság 
rögzítette magnetofonra. Az értekezletek-

ről titkársági iktatószámú, bizalmas írásos 
emlékeztetők készültek, melyeket vezető-
ként mi is megkaptunk. A ránk vonatkozó 
feladatokat, döntéseket kivonatolva érin-
tett kollégáim részére kiadtam. A nagyobb 
horderejű, mindannyiukat érintő ügyekről 
röpgyűlésszerűen tájékoztatást adtam.

Rendszeresen tartottunk szakosztály-
vezetői, helyi értekezleteket, kevesebb 
kötöttséggel, több operativitással. Az 
egyik ilyen értekezleten azt vettem ész-
re magamon, hogy tőlem szokatlan mó-
don, emelt hangon utasítottam az egyik, 
egyébként legszorgalmasabb kollégámat. 
Egészségügyi szakszolgálatunk vezetője, 
dr. Tari Endre feszültségoldó gyógyszert 
írt fel nekem, melyet rövid ideig szedtem.

A névnapokat zsíroskenyér-partikkal 
ünnepeltük meg. Volt, hogy házastár-
sainkkal közös, nagy vacsorát rendez-
tünk, magánköltségünkön. Jól éreztük 
magunkat a május elsejéken egy söröző 
kerthelyiségében. A Szív utcai klubhelyi-
ségben kollektíven is megünnepeltük a 
karácsonyt vagy az újévet. Otthonról ho-
zott könyvekből, játékokból, kerámiákból 
stb. tombolákat rendeztünk. Egyik ilyen 
alkalommal jó poén volt, hogy a sors keze 
az én tombolajegyem számát húzta ki, és 
„Az emberiség ellensége” című könyvvel 
jutalmazott meg. Sok kollégám rendsze-
resen együtt túrázott.

Félévente egyszer hétvégi vagy ünnep-
napi ügyeletet kellett ellátnunk, az üzemi 
helyzetekre, a balesetekre, rendkívüli 
eseményekre korlátozott vezérigazgatói 
hatáskörben. Ilyenkor otthon kellett tar-
tózkodnunk telefonközelben, később – a 
mobiltelefonok megjelenésétől – már 
kevesebb kötöttséggel. Ügyeletesként át-
vettünk egy irattáskát, amelyben:

–  az ügyelet ellátásának szabályai,
–  a miniszteri ügyeletes elérhetősége,
–  a MÁV műszaki, orvosi mentési szol-

gálatainak elérhetősége,
–  az igénybe vehető mentők, tűzoltó-

ság, honvédség stb. mozgósítható-
ságára, elérhetőségére vonatkozó 
előírások voltak.

Egyszer teljesen váratlanul folyamatos, 
24 órás, a vezérigazgatóság épületében 
tartandó szakmai ügyeletet rendeltek el, 
de okát nem közölték. Úgy gondoltam, 
hogy a távközlés a legfontosabb, anélkül 
megbénulhat a MÁV, biztosítóberendezé-
si szolgálatunk egyébként is jól felkészült, 
így a távközlési területről választottam 
ügyeleteseket országosan. Nem rendel-

keztünk benti altatási lehetőséggel, de 
az egyik irodánkban volt egy keskeny, 
háromüléses tárgyalófotel. Az első éj-
szakára a kistermetű Bercsényi Mátyást 
osztottam be, ha kényelmetlenül is, talán 
ő tud egy keveset aludni, arra gondolván, 
hogy másnap már több időm lesz egy el-
fogadható állapot megteremtésére. Erre 
már nem volt szükség, mert lefújták az 
ügyeleti szolgálatot. Akkoriban fogalmunk 
sem volt, mi okozta ezt. Ma már tudom, 
egy a NATO-nak kémkedő honfitársunk 
átszökött és magával vitte a Varsói Szer-
ződés mozgósítási tervét. Váratlan nyugati 
támadástól tartottak.

A nyári üdülési szezonra való felkészü-
lést a Pál József által szervezett motorvo-
natos, Balaton körüli vezetői szemléken 
ellenőriztük, évenként váltakozó irányban 
kerülve meg a Balatont.

Munkakörömből adódóan rendszeres 
kapcsolatot tartottam a vezérigazgatósági 
vezetőkkel, a GYSEV-es vezetőkkel, kol-
légákkal, a Magyar Posta vezetékes és 
vezeték nélküli szakosztályvezetőivel, a 
beszállítók igazgatóival, az igazgatósági 
V. osztályok vezetőivel, a közvetlenül alá-
rendelt MÁV egységek vezetőivel és ter-
mészetesen a fenntartási főnökségeink 
vezetőivel, vezető mérnökeivel.

Az igazgatóságok V./TEB osztályainak 
vezetői voltak:

Budapesten: Török János, Mosóczi 
Endre, Széplaki János, Németh László;

Debrecenben: T. Nagy Péter, Bartha 
János, Orosi József;

Miskolcon: Gál Lajos, Radványi Géza, 
Balogh Ferenc1;

Pécsett: Balogh János, Horváth Jó-
zsef, Géber István;

Szegeden: Oláh János, Kiss Károly;
Szombathelyen: Pörneczi Jenő, 

Szabó Tivadar2, Nagy Róbert, Horváth 
Zsolt3, Prisznyák Kálmán;

Záhonyban: Nagy Sándor, Orosi Jó-
zsef.

A közvetlen alárendeltségünkben lévő 
MÁV egységek vezetői voltak:

TBKF: Kováts Attila, helyettese dr. 
Kosznai János;

TBÉF Budapest: Kiss József, Tóth 
László4, Molnár Károly;

TBÉF Szombathely: Lévai Lajos, 
Pörneczi Jenő, Horváth Zsolt.

1  Egy ideig összevont debreceni és miskolci 
TEB osztályvezető

2  Később szombathelyi vasútigazgató, majd 
személyügyi vezérigazgató-helyettes

3  Egy időben az összevont pécsi és szombat-
helyi területek műszaki vasútigazgató-he-
lyettese 

4  Később műszaki vezérigazgató-helyettes
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Továbbá szoros kapcsolatban voltam 
a MÁVSZÜ vezetőivel, Perei Józseffel és 
Földi Istvánnal és a műszaki kollégákkal. 

Aktív korukban elhunyt kollégáinkról 
szeretnék külön megemlékezni: Bertók 
Béla, Ormos Imre, dr. Pálfalvi Sándor és 
Osgyán Pál.

A Katonai Szakosztály közelében mű-
ködött a szovjet katonai vasúti szállítási 
parancsnokság. Vezetőjük – ha jól emlék-
szem – egy Gromov nevű, modern szem-
léletű, fiatal vezérőrnagy volt, aki később 
a rigai katonai körzet parancsnoka lett. Az 
a hír járta, hogy amikor a fia disszidált, le-
fokozták és eltávolították a seregből.

Több konferenciát tartottam a fiatal 
mérnököknek, akik – az alacsony fize-
tésen túl – az igen nagy felelősségre 
panaszkodtak, illetve a tanultak és a 
tényleges feladataik közötti szakadékra. 
A felsőoktatás dolgozói részére szakmai 
kirándulásokat szerveztem, ahol megle-
pődve látták, hogy már sok olyan techni-
ka létezik a MÁV-nál, melyhez hasonlókat 
csak külföldi példák alapján oktattak.

Azt nem tudom, hogy volt-e köztünk 
III/III-as és/vagy III/IV-s. Nekem nem mu-
tatták be őket, nálam nem mutatkozott be 
senki. Biztos vagyok benne, hogy ilyenek-
nek kellett lenniük a vezérigazgatóságon, 
de nekem erről nincs konkrét ismeretem. 
A BM-nek volt MÁV felelőse, és neki né-
hány munkatársa. Ők bemutatkoztak. 
Nem sok dolguk volt velünk. Néha rákér-
deztek, hogy adott térségben milyen rá-
diófrekvenciákat használunk. Személye-
sen egyszer kerestek fel, azt kérték, hogy 
egy valaki kiutazásait a továbbiakban nyu-
gatiakkal közösen végzett fejlesztési mun-
kára ne engedélyezzem. Megtettem. Úgy 
tapasztaltam, az illetőt itthon nem mace-
rálták, feltételezem, valamelyik külföldi 
titkosszolgálat kezdeményezte az ügyet.

 
A hazai politikai élet kiszínesedett, kü-

lönböző mozgolódások kezdődtek. Egyik 
nap ijedten jelzi nekem a TBKF vezetése, 
hogy a reggeli ellenőrzéskor egyik mun-
katársukat a fénymásoló gép mellett azon 
kapták, hogy (már nem emlékszem pon-
tosan) röplapokat vagy politikai aláírási 
íveket másol. Mi legyen vele? Kapásból 
én sem tudtam. Beszéltem a fegyelmi 
jogásszal, aki azt mondta: elbocsátani. 
Igyekeztem többet megtudni az illetőről, 
kiderült, hogy sokgyerekes apa. Túlzott-
nak tartottam az elbocsátást, felkerestem 

a Jogi Főosztály vezetőjét. Ő enyhébb 
büntetés alkalmazását is elegendőnek 
tartotta. Végül egy év időtartamra, válto-
zatlan fizetéssel székhelyváltoztatás nél-
küli telephely-változtatás lett a büntetés, 
azaz a Kmety utca helyett a Tatai útra kel-
lett munkába járnia. Hasznos, PC hardve-
res szakemberünk így megmaradt.

Nem sokkal a rendszerváltás előtt a 
GYSEV-es Siklós Csaba (1990 és 1993 
között közlekedési és hírközlési miniszter, 
majd MÁV-elnök), akivel munkakapcsolat-
ból ismertük egymást, valamilyen ügyben 
helyettesemhez, Mandola Istvánhoz jött 
tárgyalni. Az irodám ajtaja a szokásos mó-
don nyitva állt, meglátott és bejött köszön-
ni és a „nálad még ez a címer van a falon?” 
megjegyzést tette. Meglepődtem, két ok-
ból is. A vezetői irodák falán jellemzően 
Marx, Engels és/csak Lenin képe volt. 
Az én irodám falán már több éve csak az 
ország címere. (A sötétbarna üvegvitrines 
szekrényben azért volt egy kb. 10 cm-es, 
alig látható bronz Lenin-szobor.) Amikor 
szóvá tette, ez volt az állam hivatalos cí-
mere, vö. Magyar Államvasutak.

A rendszeres Integra – GVM, MÁV, 
Elektroimpex tárgyalásra 1989-ben 
Svájcban került sor. Az utolsó délután, 
nagy sejtelmeskedés után a cégtulajdo-
nos, vezérigazgató Eoler úr, akinek az 
édesapjával köttetett meg 1949-ben a 
licencszerződés, egy írott szöveg felolva-
sásával emlékezett meg az együttműkö-
dés 40. évfordulójáról. Úgy gondolhatták, 
hogy mi nem figyeltünk erre. A pezsgő-
bontást leintettem és egy előre megírt 
szöveggel én is megemlékeztem a közös 
múltról, majd nagy ámulásukra díszdo-
bozban herendi gyártású „MÁV INTEGRA 
40” feliratú porcelánplakettet adtam át a 
jelen lévő vezetőiknek. Eoler úr és társai 
imádták a herendi porcelánt. Magyaror-
szágon járva saját célra rendszeresen 
ezeket vették. A plaketteket – ismeretsé-
ge révén – Forgó János szerezte be a he-
rendi gyárból, olcsóbban, mint amennyit a 
díszdobozokért fizettünk.

Vezetői bérezésünk ez idő tájt javult, 
igaz, csak 75 százalékig garantáltan, jó 
teljesítés esetén többhavi bérnek megfe-
lelő bónusszal.

Az egyik stratégiai kérdés, ami foglal-
koztatott, az európai vasutak, köztük a 
MÁV közelgő átalakítása. Ekkorra az USA-
ban már megtörtént a légi közlekedés és 
az áramszolgáltatás sok problémával és 

néhány nagy buktatóval járó liberalizáció-
ja, ami már folyamatban volt a vasutaknál 
is. A Nemzetközi Vasútegyletet (UIC) és az 
Európai Gazdasági Közösséget (EGK) is 
foglalkoztatta ez, a pályavasutat továbbra 
is állami felelősségi körben tartó, de a pá-
lyahasználatot szabaddá tevő, a kereske-
dővasutakat leválasztó elgondolás. Ebben 
a megoldásban a személyszállítás tekinte-
tében az állam megrendelőként lép kap-
csolatba a kereskedővasúttal közvetlenül 
vagy egy regionális – minden közlekedési 
alágazatot magába integráló – szerveze-
ten keresztül. Utóbbi változatban e szer-
vezet felelőssége a legköltségkímélőbb, 
de hatékony, az utazási igényekhez igazo-
dó szolgáltatásmegosztás a közlekedési 
alágazatok között. Az áruszállítás kizáró-
lag piaci viszonyok szerint történjen. Ezt a 
szemléletet deklarálta nem sokkal később 
a 91/440/EGK irányelv.

Kétféle vasútszervezeti kialakítást ja-
vasoltak, egyet a kisebb vasutak, egyet 
a nagyobb vasutak esetére. Úgy ítéltem 
meg, hogy a nagyobb vasutak kategóri-
ája a történelmi Magyarország vasútmé-
reténél kezdődik. Itthon a pályavasútnak 
több funkciót adó, kisebb bürokratikus 
kialakítással járó megoldás a szerencsé-
sebb. Ebben a megoldásban az építési és 
biztonsági hatósági kérdések továbbra is 
a független állami szervek feladata marad. 
A vasút átalakításánál végül mindenhol a 
nagy vasutakra alkalmas megoldást vá-
lasztották, és több lépésben alakultak ki 
a napjainkra jellemző állapotok.

A másik stratégiai kérdés, ami foglal-
koztatott, a szakszolgálati vezető garnitúra 
korösszetétele, mely rövid időn belül nagy 
kiáramlást mutatott. A mérnöki, üzemmér-
nöki utánpótlás egyre szórványosabb lett. 
Vezérigazgatói támogatással doktoran-
duszképzést kezdeményeztem a BME-n, 
azért, hogy legyenek, akik a jövőben leg-
alább oktatni tudják a szakmát. Azt szeret-
tem volna, hogy ez egy időben megosz-
tott, eltolt folyamat legyen, ám e helyett 
hirtelen beiskoláztak 6–8 főt. Közülük 
dr. Mosóczi László volt az, aki hosszú 
ideig a MÁV-nál maradt, a többiek „világ-
gá mentek”. Másrészt azt kívántam elér-
ni, hogy az eredményesebb kollégákat 
rábeszéljem, ne menjenek nyugdíjba 60 
évesen, szolgáljanak tovább még néhány 
évig. A többieket 60 éves korukban cse-
réltem volna. Mindez csak álláspont-ki-
alakítás, illetve vezetői  szándék maradt, 
közbejött a rendszerváltás.
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Farkas Balázs
2002-től öt évig a budapesti Gyermekvasúton 
szolgált. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnáziumban érettségizett 
2010-ben. A BME Közlekedésmérnöki és Jár-
műmérnöki Karán 2014-ben közlekedésmér-
nöki, 2017-ben okleveles közlekedésmérnöki 

végzettséget szerzett. Nyári gyakorlatait a következő helyeken 
végezte: MÁV-Nosztalgia Kft., Istvántelek (2011–2012), MÁV 
TEB Központ, Budapest (2013), Thales Austria, Bécs (2014), 
Rail Safe Kft., Zagyvarékas (2015). 2016-tól a Műszer Automati-
ka Kft.-nél dolgozik fejlesztőmérnökként. Elérhetősége: farkas.
balazs@outlook.hu

Fülöp László
1966-ban végzett automatika, telemechanika és 
híradástechnika szakon a moszkvai Vasútmér-
nöki Egyetemen (MIIT). Oklevelét a Budapesti 
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara mérés-
technika szakként honosította. MÁV-szakvizsgáit 
követően a JBFF-en tervezőmérnök, majd főmér-

nök. 1974-től kezdődően a MÁV Biztosítóberendezési és Automa-
tizálási Szakosztályon dolgozott, műszaki-gazdasági tanácsadó, 
fejlesztésiosztály-vezető, megbízott szakosztályvezető, szakosz-
tály/főosztályvezető munkakörökben. Később a MÁV Távközlő 
és Biztosítóberendezési Központi Főnökség igazgatója, műszaki 
igazgatóhelyettese. 1996-tól nyugalomba vonulásáig a MÁV Rt. 
Távközlő, Erősáramú, és Biztosítóberendezési Szakigazgatóság 
szakigazgató-helyettese, egyben a Központi Felügyeleti Iroda 
és a Biztosító-berendezési Biztonságügyi Szervezet vezetője. Az 
1984–90 közötti időszakban Budapest-Ferencváros rendező pu. 
rekonstrukciójának MÁV-vezérigazgatói biztosa.

Lukács Gábor
2011-ben szerzett alapdiplomát a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Köz-
lekedésmérnöki Karán közúti közlekedési folya-
matok szakirányon, 2013-ban mesterdiplomát 
a vasúti közlekedésautomatizálási szakirányon. 
Jelenleg a Közlekedésmérnöki Kar Kandó Kál-

mán doktori iskolájának hallgatója. Kutatási területe a vasúti 
közlekedési rendszerek verifikációs és validációs eljárásainak 
támogatása formális módszerek alkalmazásával. 2012-től a Mű-
szer Automatika Cégcsoport fejlesztőmérnöke. Fő szakterületei 
a fejlesztési módszertanok, a követelménykezelés és a tesztelés. 
Elérhetősége: lukacs.gabor@mktm.hu

Bartha Tamás
Okleveles villamosmérnöki végzettségét 1993-
ban szerezte, PhD fokozatát 2001-ben védte 
meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen. Az MTA SZTAKI tudományos 
főmunkatársa, az Ipari Irányítástechnikai Rend-
szerek Csoport vezetője. 1993-tól a BME Mé-

réstechnika és Információs Rendszerek Tanszék munkatársa, 
2013 óta részmunkaidőben a BME Közlekedés- és Járműirányí-
tási Tanszék egyetemi docense. Kutatási területei közé tartozik a 
nagy megbízhatóságú biztonságkritikus beágyazott rendszerek 
hardverének és szoftverének architekturális tervezése, teszte-
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lesztését. Elérhetősége: bartha.tamas@sztaki.mta.hu, bartha.
tamas@mail.bme.hu

Dicső Károly
A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főisko-
lán szerzett villamosmérnöki diplomát 1995-
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