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Csak egy szóra...*

Hegedűs Gábor
blokkmester, Győr

(MÁV Zrt. Bp. Ter. Ig.
Biztosítóberendezési Főnökség, Nyugat)

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

Kisvárda margójára…

Mint minden évben, idén is megrendezték 
Kisvárdán a Soulavy Ottokár Váltóklubot 
és a blokkmesteri értekezletet. Mindig 
szívesen megyek Kisvárdára, hiszen régi 
ismerősökkel találkozom, emlékek, tör-
ténetek elevenednek fel, és persze sok 
érdekes előadás is van, nem is beszélve 
a sok finom falatról. Idén sem volt ez más-
képp, leszámítva azt, hogy most keserű 
szájízzel távoztam.

Hallottunk előadást sok mindenről, 
környezetvédelemről, flottacseréről, 
szakmai dolgokról, adminisztratív felada-
tokról. Sajnálatos módon viszont egy do-
logról – egy előadást leszámítva – szinte 
szó sem esett: az emberekről, a vasuta-
sokról, a blokkosokról. Márpedig ez fon-
tos, hanem a legfontosabb dolog. Mert 
kik hajtják végre a végeken a mindennapi 
tevékenységeket, ha nem azok az em-
berek, akikről elfelejtkeztek? Lehet szép 
terveket szőni, korszerű berendezéseket 
építeni, új technológiákat bevezetni, új el-
számolási rendszert alkalmazni, ha nincs 
mögötte az ember, aki ezeket végrehajt-
ja. Mérnökök, blokkmesterek, műsze-
részek, lakatosok, elszámolók nélkül ez 
nem megy! 

Régóta köztudott és közismert, hogy 
a blokkos szakma létszáma fogy, sőt már 
vészesen fogy. Már nem az utolsó órában 
vagyunk, hanem utána. Mostanra már el-
érte azt a szintet, hogy az utasításokban 
előírt feladatokat nem lehet maradéktala-
nul végrehajtani! Egy vágányzári kiszolgá-
lás, egy kötelező oktatás vagy bármilyen 
váratlan esemény azt okozza, hogy a sza-
kaszokon 2-3 ember lézeng, ami tervezett 
fenntartást nem tesz lehetővé. Ezeknek 
az elmaradt fenntartásoknak, karbantar-
tásoknak később meglesz a maguk követ-
kezménye egy kódszám-rendelésszám 
formájában. Ezt mindenki tudja, de vala-
hogy nem szeret beszélni róla. Úgy gon-
dolják, amiről nem beszélünk, az nincs.

Hogy hogyan jutott ide a szakma, is-
mert dolog. Magáncégek elszívó hatása, 
az alacsony fizetések, értelmetlen és a 
szakmához szükségtelen (államilag előírt) 
vizsgáztatások nem maradtak következ-
mény nélkül. Ám véleményem szerint egy 
fontos dologról kevés szó esik az elván-
dorlás okaként: az ember és a munkahely 
viszonyáról. Nem vagyok munkapszi-
chológus, csak blokkmester (ez a kettő 
kicsit azért fedi egymást…), de nagyon 
sok helyen érezhető a munkahelyi légkör 
romlása, az emberek hozzáállása, hogy 
a munkahelyet már csak egy szüksé-
ges rossznak tartják, mondjuk ki: sokan 
megutálták. Jegyezzük meg gyorsan, ez 
jórészt nem a dolgozókon múlott! Ilyen 
emberekkel felelős munkát végeztetni ne-
héz, ennek ellenére ők a tőlük elvárhatót 
megteszik. Hozzáteszem, szerencsére a 

szakma szeretetét nem tudták kiölni belő-
lük! Az is nagy baj, hogy a dolgozók nem 
érzik azt, hogy felelős felső vezetői szin-
ten elismernék a munkájukat, egy köszö-
nöm (pedig ez nem kerül pénzbe) is csak 
néha jut nekik. Jól képzett, régi kollégák, 
tehetséges fiatal mérnökök hagyják itt 
szakszolgálatunkat, akiket pótolni szinte 
lehetetlen. Bármily meglepően hangzik, 
de már nemcsak a végrehajtó szolgálatnál 
kevés az ember, hanem magasabb szin-
ten sincs egyes vezetői beosztásokra je-
lentkező. Ez jól leírja szakmánk állapotát.

Sajnálatos módon – a szakmai vezetés 
jelenlétének ellenére – Kisvárdán sem 
esett szó a létszámról, a szakma jövőjé-
nek emberi tényezőiről és az esetleges 
„hogyan tovább”-ról. Ennyire nem fontos 
ez? Napóleon szerint csak azokat az em-
bereket lehet vezetni, akiknek jövőt tu-
dunk mutatni. Tud itt valaki jövőt mutatni? 
Ezt nevezik okos emberek életpályamo-
dellnek. Ebből azonban itt a vasúton csak 
a pálya van meg…

Más szakszolgálatokkal szemben a 
biztosítóberendezési szakszolgálat ér-
dekérvényesítő képessége meglehető-
sen alacsony, ezen pedig változtatni kel-
lene. És ez egyben kiállást is jelentene a 
szakmánk, az emberek mellett, ne csak 
akkor legyen fontos a blokkos, mikor már 
baj van. A még megmaradt dolgozók meg-
tesznek mindent a zökkenőmentes közle-
kedésért, ami az adott körülmények kö-
zött nem kevés! Azonban megbecsülést, 
nyugodt munkakörülményeket várnak, és 
olyan vezetést, aki tényleg vezeti őket, aki 
kiáll mellettük, és akikre fel lehet nézni! 
Ezek nem lehetetlen vagy teljesíthetetlen 
elvárások, ezeknek természetesnek kel-
lene lenniük!

Szó esett még Kisvárdán szakmánk 
utánpótlásáról, az iskolai képzésről. Sze-
rencsére itt történt előrelépés, de mint 
hallottuk, sajnos még mindig kevés a 
jelentkező. Köszönet illet mindenkit, aki 
ebben tevékenyen részt vesz, akár a szer-
vezésben, akár az oktatásban. Sajnos a 
vasúti pálya már nem vonzó a fiataloknak, 
legfőképpen a munkabér az, ami miatt 
nem versenyképes a vasút. Tudom, ezen 
mi nem tudunk változtatni, de a negatív 
hatását érezzük. A bértábla által meghatá-
rozott fizetések Budapest, Győr, Székes-
fehérvár térségében már a „futottak még” 
kategóriába sem tartoznak. A bértábla 
ilyen kötöttségei miatt új dolgozót nagyon 
nehéz találni, alig van jelentkező. Ennek 
megoldása mindenképpen pozitív hatás-
sal lenne a fent említett területeken.

Lehet, hogy csak én látom sötétebben 
a dolgokat, de úgy gondolom, ezzel nem 
vagyok egyedül. Ezért írtam az elején, 
hogy keserű szájízzel mentem el Kisvár-
dáról, mert megint nem esett szó azokról, 
akik miatt ez a konferencia tulajdonkép-
pen létrejött: rólunk.
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A kezdetben emberi és állati erővel vég-
zett kötöttpályás szállítási módtól napja-
ink nagysebességű közlekedést biztosító 
vasúti rendszereiig hosszú és „rögös” út 
vezetett. Ezen az úton az előrehaladást 
jellemzően mindig a vontatójárművek és 
ebből eredően a vontatási mód fejlődé-
se jelentette. A vontatójárművek, illetve 
a vontatási mód változása ugyanakkor új 
követelményeket fogalmazott meg a vas-
úti pálya, a sínhálózat kialakításával szem-
ben, és így alapvetően kihatott annak és 
az azzal kapcsolatba kerülő berendezé-
sek és rendszerek üzemére is.

1. A hőskor

A vasút hőskorában, amikor még gyakor-
latilag nem voltak villamos berendezések, 
a sínhálózatnak – alapvető feladatként – 
csak a vasúti járművek okozta terhelések 
biztonsággal való elviselését, a járművek 
megvezetését, haladási irányvonalának 
meghatározását kellett megteremtenie, 
egyéb más követelménynek való megfele-
lés igénye akkor nem merült fel.

A sínhálózatnak az alapvető feladaton 
túli további funkciók ellátására való alkal-
massá tételének igénye először a vasúti 
épületek és rendszerek villámok elleni 
védelmének kiépítése kapcsán merült 
fel. Az épületek és rendszerek, valamint 
az azon belüli javak villámcsapás elleni 
védelmét megvalósító rendszer egy a vil-
lámcsapást az alkalmas kialakítása révén 
felfogó elemből, a töltéskiegyenlítődés-
ből eredő villámáramnak, a védendő te-
rületet megkerülő nyomvonallal kiépített 
áramútját megteremtő levezető elemből 
és végül a villámáramnak a föld felé való 
minél kedvezőbb szétterjedését lehetővé 
tevő földelő elemből áll.

A felsővezeték-rendszer földelési kérdéseivel 
kapcsolatos aktuális gondolatok

CSOMA ANDRÁS
Általánosan a villámáram föld felé való 

szétterjedését biztosító eszközként egye-
di szalagföldelőket, földelőrudat vagy ru-
dakat alkalmaztak. A vasút területén – a 
vasúti sínek környezetében – lehetőség 
nyílt arra, hogy a meglevő sínhálózatot 
alkalmas módon átalakítva, majd ahhoz 
csatlakozva biztosítsák a villámáram föld 
felé való levezetését. Ennek érdekében 
a sínszálak csatlakozásánál alkalmazott 
kötéseket (hevedereket) – a mechanikai 
kapcsolat megteremtésén túl – a sínvé-
gek közötti fémes áramvezető kapcsolat 
biztosítására is alkalmassá kellett tenni, 
valamint az egymás melletti sínszálakat 
is kapcsolatba kellett hozni. Az így fé-
mesen egybefüggővé tett sínhálózatot 
– a megfelelő gyakorisággal elhelyezett 
földelőrudak vagy szalagföldelők alkal-
mazásával – a földdel összekötve, egy 
nagy kiterjedésű, földpotenciálon levő, a 
föld felé kedvező szétterjedési tulajdon-
ságokkal rendelkező földelőelemet kap-
tak. Ennek megfelelően a sínszálakhoz 
vagy az azzal jól vezető fémes kapcsolat-
ban levő elemekhez való csatlakozás, az 
azokhoz való bekötés a föld felé jó vezető 
kapcsolatot, azaz jó levezetőképességű 
„földelést” biztosított. A vasúti villámvé-
delmi rendszerek földelőelemének a ki-
alakítása így gyakorlatilag a sínszálakhoz 
való becsatlakoztatással megoldható lett 
(1. ábra).

Az ilyen kialakítású sínhálózat létesíté-
sét követő időponttól datálható lényegi-
leg az, hogy a szakzsargon a sínhez való 
csatlakozásra vagy bekötésre való hivat-
kozáskor általánosan a „földelés” meg-
nevezést kezdte alkalmazni. A hőskor ide-
jén fennálló helyzetkép jelentette „boldog 
békeidők” után megjelenő különféle villa-
mos berendezések egyre összetettebb, 
egymásra egyre nagyobb mértékben 
ható üzeme a sínhálózat további átalakítá-
sát, azaz további funkciók ellátására való 
alkalmassá tételét igényelte.

2.  A kisfeszültségű villamos 
berendezések üzeméből eredő 
további követelményeknek való 
megfelelés

A kisfeszültségű villamos üzemű beren-
dezések elterjedése során a villamosság 
számos előnyös és ezzel párhuzamosan 
számos hátrányos tulajdonságával kellett 
szembesülni. Az egyik ilyen – esetünkre 
nézve – hátrányos tulajdonság az áram 
élettani hatása volt, amely során – az 
emberi szervezeten átfolyó villamos áram 
mértékétől függően – már érzékelhető, 
de károsodást még nem okozó, múló jel-
legű károsodást okozó, illetve visszafor-
díthatatlan vagy a további életfolyamatot 
kizáró károsodást eredményező elválto-
zások alakultak ki.

A villamos készülékek és berende-
zések meghibásodásainak eredménye-
képpen a külső közvetlenül megérinthető 
üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de 
a meghibásodások révén véletlenszerűen 
feszültség alá kerülő vezető anyagú felület-
tel érintkező élő szervezeten (emberi tes-
ten) áthaladó és a talajon keresztül záródó 
áramút alakult ki, amely nem kívánt élettani 
hatása az „áramütés” révén veszélyhely-
zetet teremtett. Az ilyen módon kialakuló 
veszélyhelyzet hatóképességének csök-
kentésére és megelőzésére irányuló te-
vékenység a hiba következtében kialakuló 
áram élő szervezeten való áthaladásának 
megakadályozását, az áramérték veszély-
telen értékre való korlátozását, illetve a hi-
baáram időtartamának veszélytelen időtar-
tamra való korlátozását tűzte ki célul.

A kezdeti időszakban jellemzően a 
földeléssel megvalósított védelem volt az 
általánosan használt eljárás. Az aktív ele-
mében földelt ponttal rendelkező áram-
forrás esetén, a védendő berendezés 
– meghibásodása révén feszültség alá 
kerülő vezető anyagú – felületét a földdel 
jó vezetőképességű kapcsolatba hozva, 
azaz az érinthető felülethez csatlakozta-
tott „földelés” alkalmazásával a meghibá-
sodást követően a földön keresztül záró-
dó hibaáramkör alakul ki.

Ha a kialakuló hibaáram értéke 
viszonylag kicsi, akkor a védendő ké-
szülékhez csatlakozó földelés átmeneti 
(szétterjedési) ellenállásán viszonylag kis-
mértékű feszültség esik, azaz a föld és a 
megérinthető felület közötti kis ellenállású 
kapcsolat kialakításával egyben az embe-
ri test által áthidalt pontok közötti „érin-
tési feszültségkülönbség” mértékét is 
minimalizálni lehet.1. ábra
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egyik részét a villamos vontatási felső-
vezeték-hálózat, a másik részét pedig a 
vontatási áramkör záródását biztosító – a 
rendszer kialakításától függően a földdel 
kisebb-nagyobb mértékű kapcsolatban 
lévő – földági áram-visszavezető háló-
zat alkotja (2. ábra).

A kisfeszültségű villamos energiael-
látó-rendszer fogalmait használva a fel-
sővezeték tekinthető a „fázis-vezetőnek” 
és a földági áram-visszavezető hálózat 
a „nulla-vezetőnek”. A földági áram-visz-
szavezető hálózat egyes alkotó elemeit, 
illetve az azzal bizonyos okokból kapcso-
latba kerülő szakaszait a szakzsargon ál-
talánosan szintén földelésként nevesíti, 
ami viszont már több vonatkozásban eltér 
a „boldog békeidők” során definiált földe-
lés fogalmától.

A villamos mozdonyok és a felsőve-
zetékhez csatlakozó egyéb berendezé-
sek mint fogyasztók (pl. előfűtő telepek, 
váltófűtések transzformátorai stb.) az 
üzemükhöz szükséges villamos üzemi 
áram-ot az alállomások (áramforrások) 
által megtáplált felsővezetékről kapják. A 
fogyasztókat követően az üzemi áram a 
szakzsargon által az „üzemi földelés”-
ként nevesített földági áram-visszavezető 
hálózaton keresztül kialakuló áramúton át 
záródik (2. ábra).

Az üzemi földelést – az általánosan 
használt rendszerek esetében – jellem-
zően a vágányzat és a föld együttesen 
alkotja. Az áram-visszavezetés akadály-
talansága miatt fontos, hogy a vágányok 
egyes sínszálai hosszirányba egymással 
jól vezető fémes kapcsolattal legyenek 
összekötve, továbbá a párhuzamosan 
futó vágányok között – lehetőség szerint 
– ciklikusan kialakított keresztkötések ré-
vén párhuzamos áramutak alakuljanak ki.

Az üzemi áram visszavezetésének 
akadálytalanságára való törekvés je-
lentette követelmény elvileg a „boldog 
békeidők” idején fennálló helyzetképű 
sínhálózattal szemben jelentős változta-
tást nem igényelt, csak továbbra is bizto-
sítani kellett a földági áram-visszavezető 
hálózat villamos folytonosságát. 

A gyakorlatban viszont már számos 
olyan megoldandó probléma jelentkezett, 
amely a hagyományos kisfeszültségű vil-
lamos berendezések üzeme során még 
nem jelentett gondot. Gondoskodni kel-
lett arról, hogy az egybefüggőséget meg-
teremtő kötések kialakítása olyan legyen, 
hogy az biztonsággal el tudja viselni a 
tartósan fennálló üzemi áramok jelentette 

terhelést, és kialakításuk során számolni 
kellett továbbá az esetlegesen jelentkező 
fogyasztói zárlatok miatt korlátozott ideig 
fennálló, az üzemi áramot nagyságrendi-
leg meghaladó mértékű zárlati áramoknak 
való megfelelés követelményének a kielé-
gítésére, azaz a zárlati szilárdság biztosí-
tására is.

Az áram-visszavezető hálózatot gya-
korlatilag a számos helyen leföldelt sín-
hálózat alkotja, amely esetén komoly 
problémát jelent a visszavezetés folyto-
nosságának esetleges megszakadása 
vagy valamely munkafolyamat révén tör-
ténő megszakítása, mivel a megszakadó 
áram-visszavezető hálózat megszakított 
pontjai között akár a tápfeszültség értékét 
is megközelítő mértékű jelentős feszült-
ségkülönbség léphet fel (2. ábra). Ezért 
a villamos vontatási üzem bevezetésével 
gondoskodni kellett az áram-visszavezető 
hálózat folytonosságának megtartásáról, 
a munkafolyamatok leszabályozása által 
a megszakítás bekövetkeztének az elke-
rüléséről!

Az előzőek figyelembevétele mel-
lett a „boldog békeidők” idején fennálló 
helyzetképű sínhálózat látszólag még 
megtartható volt. Ténylegesen viszont a 
hosszláncrendszerű felsővezeték kiala-
kítása, működési körülményei és sajá-
tosságai következtében számos további 
gyakorlatban megoldandó problémával 
kellett számolni.

A nagyfeszültségű villamos készülékek 
és berendezések meghibásodása révén 
kialakuló esetleges áramütés elkerülé-
se érdekében ezért további vizsgálódás 
szükséges. A felsővezeték-rendszerről 
táplált fogyasztók (például segédüzemi 
transzformátorok) üzemszerűen feszült-
ség alatt nem álló, de a meghibásodások 
eredményeképpen feszültség alá kerülő 
külső felületén megjelenő nagyfeszült-
ség – a kisfeszültségű berendezésekhez 
viszonyítottan – fokozottabb hatóképes-
ségű veszélyforrást jelent. A nagyfeszült-
ségű hosszláncrendszerű felsővezeték 
tartását tartóoszlopok és az azokhoz vil-
lamos elválasztást biztosító szigetelőele-
mekkel csatlakozó egyedi vagy csoportos 
megfogást megvalósító tartószerkezetek 
biztosítják (3. ábra). A szigetelőelemek 
meghibásodása során – a fogyasztók 
esetében leírtakkal analóg módon – az 
oszlopok üzemszerűen feszültség alatt 
nem álló, de a meghibásodások eredmé-
nyeképpen feszültség alá kerülő külső fe-
lületén megjelenő nagyfeszültség szintén 

Ha a kialakuló hibaáram értéke 
nagy, akkor az áramforrásnál vagy a be-
rendezésnek az áramforrás által táplált 
hálózatra való csatlakozásánál alkalmas 
módon kialakított túláramvédelem (a kez-
detekben jellemzően olvadó biztosító) a 
hibaáramot már nem megengedhető mér-
tékű túláramként érzékelve, azt megsza-
kítva, a berendezés táplálását meg tudja 
szüntetni. A túláramvédelem alkalmas 
kialakításával – a kioldást eredményező 
áram és a kioldási idő nagyságának meg-
felelő megválasztásával – eredményesen 
korlátozható volt a hibaállapot okozta 
veszélyeztetés fennállásának az idő-
tartama, az áramütés bekövetkezté-
nek a kockázata.

A vasúti sínhálózat közeli villamos be-
rendezésekhez csatlakoztatandó földelés 
kialakítását – az általánosan alkalmazott, 
egyedileg létesített földelések gyakor-
latával szemben – célszerűen a nagy-
kiterjedésű, a földdel nagyon jó vezető 
kapcsolatban lévő, a föld felé kedvező 
szétterjedési tulajdonságokkal rendelke-
ző sínhálózathoz való csatlakozással való-
sították meg, amit – a funkciójára utalva 
– a szakzsargon szintén földelésként 
nevesített meg.

A vasút közeli kisfeszültségű villamos 
berendezések üzeme gyakorlatilag nem 
igényelte a sínhálózat további átalakítá-
sát, azaz ezen a téren a hőskori „boldog 
békeidők” még ezt követően is zavartala-
nul folytak. A sínhálózat villamosan össze-
függő nagy kiterjedésű földelőelemként 
működött, amelyen gyakorlatilag csak a 
villámcsapások, illetve a kisfeszültségű 
villamos berendezések meghibásodása 
esetén folyt át korlátozott ideig áram.

A „boldog békeidők” idején fennálló 
helyzetképű sínhálózattal szemben a vil-
lamos vontatási üzem bevezetése és a 
vágányfoglaltsági helyzet érzékelésére 
„sínáramköröket” alkalmazó biztosítóbe-
rendezések kiépítése viszont a sínhálózat 
kialakításával szemben már alapvető vál-
toztatásokat igényelt. Amíg az előzetes 
időszakban a sínhálózaton csak külön-
leges esetben folyt áram, addig villamos 
vontatás, illetve a sínáramköröket haszná-
ló biztosítóberendezés működése során 
a sínhálózaton át már üzemszerűen folyó 
áramok fennállásával kellett számolni. Te-
kintettel arra, hogy a két új rendszer mű-
ködése alapvetően kihat egymás műkö-
dési környezetére, a bevezetésük révén 
kialakuló változásokat célszerű egymásra 
épülten, együttesen kezelten áttekinteni.

3.  A nagyfeszültségű
villamos vontatási üzemnek 
való megfelelés

A nagyvasúti nagyfeszültségű villamos 
vontatási üzemet lehetővé tevő rendszer 
energiaátviteli utat biztosító áramkörének 

2. ábra



52017. DECEMBER VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

valószínűsége, illetve az ezt a helyzetet 
megvalósító személyek részére a kialaku-
ló „mechanikai behatás” lényegesen na-
gyobb kockázatú veszélyhelyzetet jelent, 
mint az esetleges villamos meghibásodás 
során kialakuló áramütést okozó veszély-
helyzet.

Az álló helyzetű járművek esetében a 
megfelelően kialakított hibavédelemmel 
és a megérintést korlátozó rendelkezé-
sek betartatásával lehet minimalizálni a 
kockázatot. A járművek esetében előnyt 
jelent az, hogy a belső meghibásodásaik 
során a saját védelmi kioldó rendszerük 
révén is minimalizálható a hibahelyzet 
fennállásának az időtartama.

A helyhez kötött fogyasztók (például 
a segédüzemi transzformátorok) jellemző-
en a felsővezeték-rendszer tartására léte-
sített oszlopokra vagy az azokkal azonos 
kialakítású egyedileg elhelyezett oszlo-
pokra szerelten, az oszlopok fémszerke-
zetével a külső érinthető felületükben jól 
vezető fémes kapcsolattal összekötötten 
kerülnek kialakításra. Ennek megfelelő-
en az adott oszlop és fogyasztó érinthető 
külső felülete villamosan egy egységet 
képez, azaz az áramütés elkerülése érde-
kében azok egy egységként kezelhetőek. 

A kialakuló veszélyhelyzet mértéke 
szempontjából a hiba bekövetkeztében 
feszültség alá kerülő fogyasztók, a fel-
sővezetéki tartóoszlopok, valamint a fel-
sővezeték-rendszer közelében elhelyez-
kedő építmények és szerkezetek közel 
azonos veszélyességi szintet jelentenek. 
A megérintés jelentette áramütés kiala-
kulásának a kockázata a rendszerek 
kialakítása, korossága, előzetes sérülé-
sei miatt ugyan eltérő értékű lehet, de a 
gyakorlat szerint a hibák bekövetkeztének 
véletlenszerűsége miatt ebben érdemi kü-
lönbségtételt nem célszerű tenni. Ennek 
megfelelően a felsővezetéki oszlopok és 
a meghibásodások révén a környezetben 

levő, feszültség alá kerülő építmények és 
berendezések esetében egyaránt egysé-
ges védelmi szintet biztosítóan kell gon-
doskodni az „áramütés” elkerüléséről.

A régen már bevált földelési elvet alkal-
mazva – azaz jól vezető fémes kapcsola-
tot létrehozva a föld és a feszültség alá ke-
rülő felület között – csak részben érhető 
el a probléma megoldása.

A nagyüzemi feszültség miatt (25 000 V) 
a védendő készülékhez csatlakozó, reáli-
san megvalósítható vezetőképességű és 
átmeneti (szétterjedési) ellenállással ren-
delkező földelésen – jelen esetben a nagy 
kiterjedésű földelőhálózatként tekinthető 
sínhálózatra történő becsatlakozáson – 
az emberi test által áthidalt pontok között, 
a kisfeszültségű rendszerekhez képest 
már lényegesen nagyobb, „érintési fe-
szültségkülönbség” jelentkezhet.

A gyakorlati tapasztalatok szerint a 
felsővezeték-rendszer és az azt tápláló 
alállomás adottságaitól, illetve a hibahely-
nek a betápláláshoz viszonyított relatív 
elhelyezkedésétől függően közelítőleg 
3000–5000 amper értékű hiba vagy rö-
vidzárlati áramértékekkel lehet számolni. 
Ez az áramérték például egy 0.1 ohm ere-
dő átmeneti ellenállással rendelkező föl-
delésen, azaz sínhez való becsatlakozá-
son (a gyakorlatban ez az érték nem vagy 
csak nehezen valósítható meg, illetve tart-
ható fenn) már 300–500 voltos érintési 
feszültségkülönbséget eredményez, 
amely az azzal kapcsolatba kerülő élő 
szervezetben (emberi testben) már meg 
nem engedhető, életveszélyes élettani 
hatást vált ki. (A valóságos esetekben a 
becsatlakozáson kialakuló feszültségek 
nagyságára általában nagyobb értékek 
adódnak.)

Ennek alapján kimondható, hogy a 
gyakorlatban reálisan alkalmazha-
tó kialakítás mellett nem létesíthető 
olyan földelt sínhálózathoz csatlakozó 

fokozottabb hatóképességű veszélyfor-
rást jelent.

A felsővezetéki hosszláncról a közle-
kedő jármű csúszóáramszedős kapcso-
laton keresztül kapja a táplálást, amely-
ből eredően bennük különböző mértékű 
statikus és dinamikus, kölcsönösen ható 
mechanikai igénybevétel lép fel. A válto-
zó mértékű igénybevétel fokozottan veszi 
igénybe az áramszedő és a felsővezeté-
ki hosszlánc építőelemeit, amely ered-
ményeképpen megnövekszik az elemek 
meghibásodásának az esélye, a rendel-
lenes állapot kialakulása. Emiatt a rendel-
lenes állapotba kerülő áramszedő, illetve 
az elszakadó, kicsapódás mellett leeső 
hosszlánc révén a felsővezeték-rendszer 
közeli – a villamos vontatási rendszertől 
független céllal létesült – berendezések, 
építmények is feszültség alá kerülhetnek, 
így ezek is fokozottabb hatóképességű 
veszélyforrássá válhatnak. 

A felsővezeték-rendszer üzemének ta-
pasztalatai alapján szabványokban kerül-
tek megadásra azok az ajánlott távolság-
értékek, tartományok, amelyeken belül 
elhelyezkedő berendezések, építmények 
esetében reális esély van azok feszült-
ség alá kerülésére. (Például az MSZ EN 
50122 szabvány [4] a 4. ábra szerin-
ti értékeket veszi figyelembe.) Ennek 
megfelelően a nagyfeszültségű villamos 
vontatás esetében a villamos fogyasztók 
meghibásodása révén kialakuló veszély-
forráson túl további két veszélyforrástípus 
felléptével is kellett számolni, azaz a nem 
kívánt élettani hatás, az „áramütés” elke-
rülésének érdekében ezek esetében is 
meg kellett tenni a szükséges megelőző 
intézkedéseket.

A villamos vontatást végző járművek 
mint fogyasztók nagyüzemi áramfel-
vétel mellett jellemzően helyzetüket vál-
toztatva vételeznek, ekkor a talajon állva 
a megérintésüknek viszonylag kicsi a 

3. ábra 4. ábra
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10–20 ohm nagyságú önálló szétterjedési 
ellenállással rendelkezik. Az alállomás kö-
zeli elhelyezkedése esetén ezen keresz-
tül akár 1500–2500 amperes hibaáram 
is kialakulhat, amely a túláramvédelem 
egyértelmű kioldását eredményezi. Az 
alállomástól távolabb a hibaáram értéke 
az áramút hurokellenállásának növekedé-
se miatt ugyan ehhez képest lecsökken, 
de a kialakuló hibaáram fázishelyzetének 
érzékelésével – az impedanciavédelmek 
alkalmazásával – a normál üzemi áramtól 
egyértelműen megkülönböztethető ma-
rad, és így a hibaállapot fennállása meg-
szüntethető. A helyzetet természetesen 
lényegesen javítja az, ha a sínhálózatba 
történő bekötéssel tovább lehet csök-
kenteni a hibaáram áramútjának az eredő 
hurokellenállását.

Eddig eljutva bár még mindig nem ér-
tünk el a problémakör végére, de már az 
eddigiek alapján is egyre jobban érthető 
a „boldog békeidők” idején fennálló hely-
zetképű sínhálózat üzeme iránti nosztalgi-
kus visszaemlékezés, ugyanis vizsgálódá-
sunkban tovább haladva további összetett 
problémák áttekintésével kell foglalkozni. 
A villamos vontatás áram és feszültségvi-
szonyait megvizsgálva [2] megállapítható, 
hogy a villamos mozdonyok üzemi árama 
a földági áram-visszavezető hálózaton 
keresztül a sínhálózat és az azzal pár-
huzamosan kialakuló, a földön át veze-
tő áramutak között megosztva záródik, 
amelynek a sajátosságai miatt a vontatási 
áramkör váltakozóáramú ellenállása (im-
pedanciája) nagyobb értékű lesz. Ebből 
adódóan egy adott üzemiáram-felvétel 
mellett rövidebb felsővezetéki kitáplálási 
hossz esetén biztosítható csak az elvárt 
fogyasztói feszültség, ami miatt olyan 
megoldások alkalmazása kerül előtérbe, 
amelyeknél a földön át folyó áramhányad 
lehetőség szerinti csökkentése a cél.

A földön átvezető áramúton folyó áram-
hányad egyrészt a sínhálózat és a föld 
közötti levezetés mértékének csökkenté-
sével, praktikusan a sín és a föld között 
létesített ciklikus földelések megszünte-
tésével, illetve a felsővezeték-rendszer 
párhuzamos áramvezető elemeinek alkal-
mas elrendezésével mérsékelhető [5]. A 
sín–föld kapcsolat visszabontása viszont 
lerontja a „boldog békeidők” idején fenn-
álló helyzetképű sínhálózat általánosan 
földelésként használt funkcióját. Részben 
ezzel indokolhatóan, részben az időköz-

bekötés, amely révén a kialakuló érin-
tési feszültségkülönbség értéke ne 
haladná meg az élő szervezetre már 
káros szintet!

Az előzőek alapján az áramütés be-
következtének elkerülése érdekében a 
rendszer meghibásodása esetén mű-
ködésbe lépő védelmi módot kellett 
bevezetni azzal párhuzamosan, hogy az 
áramütés kockázatának csökkentése 
érdekében belső utasítások, követendő 
magatartási előírások életbeléptetésével, 
azok következetes betartatásával lehető-
ség szerint eleve el kell kerülni, meg kell 
előzni a hiba során feszültség alá kerülő 
felületek érintésével járó veszélyhelyzetek 
létrejöttét.

Elvileg az eddig jól bevált gyakorlat 
szerint a védendő berendezések érinthető 
felületeinek földelése révén meghibáso-
dáskor kialakuló hibaáram érzékelésével 
megvalósított lekapcsolással megakadá-
lyozható a veszélyhelyzet hosszabb ideig 
történő fennmaradása. A valóságban vi-
szont számolni kell azzal, hogy a 2. ábra 
szerinti kialakításnál a sínhálózathoz való 
bekötéssel – a kisfeszültségű rendsze-
rek esetében használt megnevezések 
szerinti nulla vezetőhöz való bekötéssel 
– hozzuk létre a földelést. A megadott 
kialakítás mellett az áram-visszavezető 
hálózat esetleges megszakadása esetén 
(5. ábra) a hiba során a sínhálózat talaj 
felé kialakuló átmeneti ellenállásának 
közbeiktatása révén kialakuló hibaáram 
nagysága már nem minden esetben tudja 
biztonsággal a védelem leoldását elérni, 
azaz a hibahelyzet esetlegesen hosszabb 
ideig fennmaradhat. Ennek elkerülésére 
célszerű az eddig kialakított áram-visz-
szavezető hálózattal párhuzamosan egy 
további jól vezető, földön keresztül záró-
dó sönt áramutat is létrehozni, amely az 
alállomási kitáplálásának a föld felé kis 
szétterjedésű ellenállással rendelkező sa-
ját belső földelésének létesítésével érhe-
tő el (4. ábra). Az ilyen módon kialakított 
kapcsolat az alállomási védelem részére 
egyértelműbben észlelhetővé teszi a ki-
alakult hibát, amelynek a rövid időn belüli 
lekapcsolása révén biztosítja a hibahelyi 
zárlat és az annak révén kialakuló poten-
ciálemelkedés mielőbbi megszüntetését. 

A tapasztalatok szerint az önmagában 
– a sínhez való becsatlakoztatás nélkül 
– álló felsővezetéki oszlop a saját beton-
alapján keresztül a föld irányába mintegy 

ben a sínhálózattal kapcsolatba kerülő 
kisfeszültségű berendezések túlfeszült-
ség-érzékenysége miatt célszerű volt a 
vasút közeli épületek és berendezések 
villámvédelmi célú földeléseit a vasúti sín-
hálózattól leválasztani és azokat attól füg-
getlen módon kiépíteni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy 
a vasútüzem forgalmának a biztonsága 
érdekében telepített biztosítóberende-
zés a vágányfoglaltság érzékelése céljá-
ból a sínhálózatot alkalmas szakaszokra 
osztva, az azokon keresztül kiépített 
sínáramkörök felhasználásával látja el a 
feladatát. A sínhálózat és a föld közötti 
levezetés ezen áramkörök működésére 
is kedvezőtlen hatású, illetve esetenként 
működésüket alapvetően zavaró hatást 
is eredményez, így ez is egy mértékadó 
további indoka volt a régebben ciklikusan 
telepített földelések megszüntetésének.

4.  A villamos vontatási üzemnek 
és a sínáramköröket alkalmazó 
biztosítóberendezéseknek való 
együttes megfelelés

A földági áram-visszavezető hálózat foly-
tonosságának és a sínáramköröket al-
kalmazó biztosítóberendezés zavartalan 
működőképességének megteremtése 
együttesen biztosítandó feladat. A bizto-
sítóberendezés lehetséges kialakításától 
függetlenül a földági áram-visszavezető 
hálózat folytonosságát minden körülmé-
nyek között fenn kell tartani, azaz ennek 
megfelelően betartandó az az „ökölsza-
bály”, amely szerint– üzemi földelés-
ként – minden körülmények között leg-
alább két, párhuzamosan kapcsolódó, 
az áram-visszavezetés feladatát önállóan 
is ellátni tudó áramutat kell biztosítani. 
Ugyanakkor a sínáramköröket alkalmazó 
biztosítóberendezés működéséhez a sín-
szálak és a párhuzamos vágányok közötti 
zavaró hatású összeköttetéseket meg 
kellett szüntetni. A sínáramköröket alkal-
mazó nem önműködő és félig önműködő 
térközbiztosító, illetve állomási berende-
zéseknél csak az egyik sínszál szolgál 
folyamatosan az áram visszavezetésére. 
Ilyenkor a megfelelő áram-visszavezetési 
körülmények biztosítása érdekében a má-
sik sínszálba épített, szigetelt sínmezőt 
megkerülő áramutat kell létesíteni.

Egysínszálas szigetelésű (6. ábra) 
önműködő térközbiztosító berende-
zéssel felszerelt vonalakon, továbbá 
egysínszálas váltó- és vágányfoglaltságot 
jelző biztosítóberendezésekkel felszerelt 
állomásokon a vágányoknak váltakozva 
csak az egyik sínszála szolgál a villamos 
vontatás üzemi földeléséül. A másik el-
szigetelt sínszál a biztosítóberendezés 
működtetéséhez szükséges áramot ve-5. ábra
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zeti. A vágányok nem szigetelt sínszálai 
egymással Z alakú kötésekkel vannak 
összekötve.

Kétsínszálas önműködő térbiztosító 
berendezésekkel, továbbá a kétsínszálas 
szigetelésű váltó- és vágányfoglaltságot 
jelző biztosítóberendezésekkel felszerelt 
állomásokon – tekintettel mindkét sínszál 
szigetelt állapotára – az üzemi földelés 
a szigetelt sínszálak közé kapcsolt ki-
egyenlítő vágányfojtó (drosszel) transz-
formátor középkivezetéséhez van fémes 
csatlakozással kapcsolva. A vontatási 
áram visszavezetésében ezért mindkét 
sínszál szimmetrizáltan – a felsővezeték-
rendszer elrendezésétől függő impedan-
cia viszonyoktól függően – közel azonos 
mértékben vesz részt.

Az előző 3. pontban tárgyaltak szerint 
a fogyasztók, továbbá a felsővezeték kö-
zelében hibavédelemmel ellátandó beren-
dezések és létesítmények védelmét azok 
sínhálózatba való bekötésével alakították 
ki. A saját betonalapjukon keresztül a föld 
irányába mintegy 10–20 ohm nagyságú 
önálló szétterjedési ellenállással rendel-
kező felsővezetéki oszlopoknak – vagy 
más, a föld felé kedvező önálló szétter-
jedési ellenállással rendelkező létesítmé-
nyeknek – a sínszálakhoz való közvetlen 
csatlakoztatása megzavarhatja vagy téves 
működésre készteti a sínáramkört hasz-
náló biztosítóberendezést. Ezért a hiba-
védelem céljából kialakított bekötéseket 
a biztosítóberendezés működőképessé-
gének megtartását garantáló módon kell 
kialakítani.

Nem szabad elfelejtkezni viszont ar-
ról, hogy a biztosítóberendezés műkö-
dését lehetővé tévő módon kialakított 
sínáramkörszakaszok is az üzemi földe-
lés részei, amelyek folytonosságának a 
megbontása üzemben lévő felsővezeték 
mellett, előzetes villamos kiváltás vagy 
feszültségmentesítés nélkül veszélyes, 
ezért TILOS!

Az új rendszerű – sínáramköröket nem 
használó – biztosítóberendezés esetében 
minden sínszál, azaz a teljes vágányháló-
zat már ismételten villamosan egybefüg-
gően alkothatja az üzemi földelést.

csatlakoztatják az oszlopokat, illetve a túl 
jó levezetőképességgel rendelkező osz-
lopok úgynevezett szikraközök közbeikta-
tása mellett kerülnek bekötésre.

A szikraközöket sok esetben, a tényle-
ges feladatuktól eltérően, működésüket 
nem helyesen értelmezve, azokat nem 
megfelelően alkalmazva próbálják hasz-
nálni. A szikraköz kizárólag a nagy-
feszültségű rendszer szempontjából 
hibavédelemmel ellátandó érintésvé-
delmi földelés kialakítására alkalmaz-
ható.

A normál üzemi körülmények között a 
szikraköz nem vezető elválasztást biztosít, 
azaz a biztosítóberendezés üzemét meg-
zavaró mértékű levezetéssel rendelkező 
elem nem tudja kifejteni a zavaró hatását. 
A hibavédelem működésének szükséges-
sége esetén a védendő berendezésen 
– az előzőekben részletezettek szerint – 
jelentős nagyságú „érintési feszültség-
különbség” alakul ki, amelynek hatására 
a szikraköz vezetővé válik, és a továbbiak-
ban az érintésvédelmi földelés működése 
a közvetlenül bekötött helyzetnek megfe-
lelően folytatódik. A hibahelyzet megszű-
nésekor (a kitáplálás megszakítása révén 
a hibaáram megszakadásakor) visszaáll a 
szigetelőállapot, és a továbbiakban hely-
reáll a biztosítóberendezést nem zavaró 
üzemállapot.

Tekintettel a 25 000 voltos nagyfe-
szültségű rendszer révén kialakuló jelen-
tős nagyságú „érintési feszültségkü-
lönbség” nagyságára, a jellemzően kb. 
700 V körüli megszólalási feszültséggel 
rendelkező szikraközök viszonylag nagy 
megszólalási feszültségérték szóródás (a 
Gauss eloszlásnak megfelelően gyakorla-
tilag akár 500–900 V közötti megszólalás 
is tapasztalható) mellett is megfelelően 
látják el a feladatukat. Mivel a szóródás 
szerinti legnagyobb megszólalási feszült-
séget is lényegesen meghaladó nagysá-
gú „érintési feszültségkülönbség” ala-
kul ki, a szikraközök biztonsággal vezető 
állapotba kerülnek. 

Kisfeszültségű berendezésekhez csat-
lakoztatva a felsővezetéki szikraközök 
nem alkalmazhatóak, mivel azok üzemi 
és hiba feszültségét meghaladó megszó-
lalási feszültséggel rendelkeznek, azaz 
olyanok, mintha ott sem lennének, de a 
kellő hozzáértéssel nem rendelkező sze-
mélyekben téves biztonságérzetet kelt-
hetnek!

Az érintésvédelmi földelések meg-
bontásakor, az esetlegesen kialakuló 
hibahelyzet miatt (pl. pont akkor törik el 
a szigetelő) veszélyhelyzet alakulhat ki, 
ezért az erre irányuló tevékenységet csak 
az arra kiképzett és feljogosított személy-
zet végezheti el, a megfelelő biztonságot 
garantáló munkamódszer által előírt elő-
zetes óvintézkedések megtétele után. Az 
üzemi földelés megbontása esetén a 

5.  A villamos vontatási üzem 
esetén jelentkező áramütést 
jelentő helyzetek kezelése

Minden érintésnek kitett, üzemszerűen fe-
szültség alatt nem álló, de hiba esetén fe-
szültség alá kerülő felsővezetékről táplált 
fogyasztó vagy a felsővezeték kialakításá-
ból adódóan esetlegesen kialakuló hiba 
folytán feszültség alá kerülő berendezés 
esetében gondoskodni kell a megfelelő 
áramütés elleni védelem kialakításáról. 
Az ilyen célú áramköri kialakítást a szak-
zsargon érintésvédelmi földelésként 
nevesíti. A felsővezetéki szempontból az 
érintésvédelmi földelés alatt a véde-
lemmel ellátandó fémtárgy és az egyben 
üzemi földelés feladatát is ellátó földelt 
sínhálózat között kialakított kapcsolat ér-
tendő, amely – az érintett vonalszakasz 
biztosítóberendezésének kialakításától 
függően – lehet közvetlen fémes vagy 
szikraköz közbeiktatásával kialakított. Az 
érintésvédelmi földelés kifejezetten 
csak a hibaállapot bekövetkeztével kezd 
működni, és az azon keresztül kialakuló 
hibaáram csak a védelem leoldásáig tartó 
korlátozott ideig áll fenn.

A sínhez közvetlenül nem megfe-
lelő módon becsatlakoztatott, a föld 
felé kis szétterjedésű ellenállással ren-
delkező oszlopok és berendezések a 
kétsínszálas biztosítóberendezés eseté-
ben problémát okozhatnak. A vontatási 
áram szimmetrizáló (drosszel) transz-
formátorokon történő átvezetése miatt 
gyakorlatilag szimmetrikusan oszlik meg 
a két párhuzamos sínszál között. Ha va-
lamelyik sínszál esetében a rácsatlako-
zó földbekötések révén az egyik oldalon 
a föld felé kisebb levezetési ellenállás 
alakul ki, akkor a két sínszál között nem 
azonos mértékben megoszló vontatási 
áramhányad a szimmetrizáló transzformá-
tor tekercseiben nem fejti ki teljesen az 
egymást kioltó gerjesztő hatását, azaz a 
biztosítóberendezés által használt jelát-
vitelt megzavarja vagy lehetetlenné teszi. 
Ennek elkerülése érdekében a sínszálak-
ra ciklikusan csatlakoztatott bekötésekkel 

6. ábra
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fokozott hatóképességű veszélyforrást 
jelentő részei – például az alállomások 
földági visszavezetéseinek, a felsőveze-
tékről táplált 25/0.230 kV-os transzfor-
mátorok és az 1500 V-os előfűtő beren-
dezések felsővezetéki hálózatról üzemelő 
transzformátorainak síncsatlakozásai – 
figyelmeztetőtáblával és a síngerinc vörös 
festésével figyelemfelhívóan meg vannak 
jelölve. Az ilyen helyeken az üzemi földelé-
sek folytonosságát csak előzetes feszült-
ségmentesítés után lehet megszakítani, 
megbontani. Az ideiglenesen telepített 
párhuzamos átkötés vagy kiváltás eze-
ken a helyeken nem alkalmazható!

6.  Az érintési feszültségkülönbség
nagyságának és fennállási 
időtartamának kérdése

Mint azt az előzőekben már áttekintettük, 
a meghibásodás révén kialakuló érintési 
feszültségkülönbség nagyságának, il-
letve fennmaradási időtartamának csök-
kentése révén mérsékelhető a meg nem 
engedhető károsodást okozó áramütés 
kockázata. Az eddigiekben alapvetően a 
fogyasztók, a vágányhálózat környezeté-
ben elhelyezkedő berendezések és léte-
sítmények feszültség alá kerülése révén 
létrejövő kockázatot tekintettük át, az érin-
tési feszültségkülönbséget ezek érinthető 
felülete és a föld között kialakuló feszült-
ségkülönbségként, az érintésvédelmi 
földelés kiépítésének szükségessége-
ként vizsgálva vettük figyelembe. Mint lát-
tuk, normál üzemi helyzetben a földági 
áram-visszavezető hálózaton keresztül 
záródik a vontatás üzemi árama és a fo-
gyasztó belső – földzárlatot nem jelentő 
– meghibásodása során kialakuló zárlati 
szintű áram. Az átfolyó áram mértékétől 
függően eltérő nagyságú sínpotenciál-
emelkedés alakul ki az alállomás kedve-
ző szétterjedési ellenállást biztosító helyi 
földelőjének potenciáljához képest. Ha a 
földön át folyó áramúton csekély mértékű 
áramhányad folyik, vagy a kialakított rend-
szerből adódóan nem folyik földáram, 
akkor a sínhálózathoz közeli – kedvező 
önálló szétterjedési értékkel rendelkező 
– létesítmények potenciálja gyakorlatilag 
közel azonos lehet az alállomás helyi föl-
delőjének potenciáljával. Ebből követke-
zően ezekhez viszonyítva változó mértékű 
sínpotenciál-emelkedéssel kell számolni, 
amely kedvezőtlen esetben elérheti vagy 
meg is haladhatja az élő szervezet által 
károsodás nélkül elviselhető szintet. Az 
így esetlegesen üzemszerű állapotban 
akár tartósan is fennálló sínpotenciál-
emelkedés mértékét – az általa létreho-
zott veszélyeztető hatás miatt – megfelelő 
intézkedésekkel korlátozni kell.

A gyakorlati tapasztalatok és számítá-
sok alapján szabványokban szabályozták 

az érintési feszültségkülönbség nagysá-
gának és fennállási időtartamának még 
károsodást nem okozó értékeit. Ezen a 
téren a nemzetközi gyakorlatnak megfele-
lő MSZ EN 50122 szabványban [4] előír-
tak betartása javasolható.

Ennek megfelelően a váltakozóáramú 
vontatási rendszereket úgy kell tervez-
ni, hogy a kialakuló érintési feszültségek 
nagysága és fennállásának időtartama 
ne haladja meg a szabvány 9.2 pontjában 
megadott értékeket. Amennyiben ez bár-
mely ok miatt nem valósítható meg, úgy 
egyéb intézkedésekkel kell gondoskodni 
arról, hogy az erre külön ki nem képzett 
személyek a megemelkedő sínpotenciál 
hatókörzetébe kerüljenek.

A meg nem engedhető mértékű érin-
tési feszültségeket mind az üzemi, mind 
a hiba bekövetkeztében kialakuló állapot 
esetében vizsgálni kell. A megfelelő biz-
tonság elérése érdekében minden eset-
ben a legkedvezőtlenebb feltétel mellett is 
teljesülő megoldás csak az elfogadható.

A váltakozóáramú vontatási rendszerre 
az idő függvényében az MSZ EN 50122 
[4] szabvány 4. táblázata (7. ábra) tartal-
mazza a megengedett Ute,max testre ható 
maximális feszültséget. 

A kialakuló veszélyhelyzet jelentette 
kockázat mérséklésére számos meg-
oldás alkalmazható, amelyek közül – a 
teljesség igénye nélkül – az alábbi főbb 
lehetőségek vehetők figyelembe:

–  a zárlati áram megszakításához 
szükséges kioldási időt csökkentő 
megoldások alkalmazása;

–  a sín és a föld közötti ellenállás 
csökkentését lehetővé tevő rend-
szer alkalmazása;

–  a megérintés esélyének csökken-
tése elkerítéssel, illetve a szaksze-
mélyzet részére előírt magatartás 
szabályozása;

–  feszültségkorlátozó eszközök alkal-
mazása (nem tévesztendő össze a 
szikraközzel!); 

–  potenciálbefolyásolás megfelelő 
kialakítású földelőelektródák alkal-
mazásával.

Az előzőek alapján látható, hogy a 
megfelelően kialakított vontatási hálózat 
védelme a korszerű alállomási védelem-
mel minél jobban összehangoltan már 
eredményesen tudja csökkenteni az eset-
legesen kialakuló veszélyhelyzet jelentet-
te kockázatot.

Kiemelt figyelmet érdemel a sín és a 
föld közötti ellenállást csökkenteni képes 
rendszer alkalmazása. Napjaink egyre 
korszerűsödő biztosítóberendezései már 
sínáramkörök alkalmazása nélkül is el tud-
ják látni a feladatukat, lehetővé téve ezzel 
a problémamentesebben üzemeltethető, 
„boldog békeidők” idején fennálló hely-
zetképű sínhálózathoz történő visszaté-
rés lehetőségét. Egyben egyszerűbben 

alkalmazhatóvá válnak azok a megoldá-
sok, amelyek révén a kitáplált felsőveze-
ték-rendszerhez tartozó táplálási szakasz 
hossza – a fogyasztói feszültség biztosí-
tásának megtartása mellett – megnövel-
hető. Erre jó példaként említhető a Me-
zőzombor–Sátoraljaújhely vonalszakasz 
jelenleg folyó villamosítási munkái során 
alkalmazott megoldás. Itt a MÁV által vizs-
gált [5] lehetséges felsővezetéki elrende-
zések közül először kerül megvalósításra 
a valamennyi lehetséges áramutat alkal-
mazó változat. A 100 mm2 keresztmetsze-
tű réz munkavezetéket, 50 mm2 kereszt-
metszetű bronz tartósodronyt, 240 mm2 
AASC megerősítő sodronyt, 240 mm2 
AASC tápvezetéket és 240 mm2 AASC 
ÁVV áram-visszavezető sodronyt tartal-
mazó elrendezés, a kedvező táplálási 
hossz mellett, kedvező potenciálhelyzetet 
is megvalósít. A valamennyi oszlophoz és 
az oszlopokon át a sínszálakhoz fémesen 
csatlakozó ÁVV sodrony üzeme révén 
gyakorlatilag visszahozza a „boldog béke-
idők” idején fennálló nyugodtabb üzemál-
lapotokat.

7.  Összefoglalás

A jelen cikk megírásának szándéka alap-
vetően az volt, hogy áttekintve a nagy-
vasúti vontatási rendszer „földkérdését”, 
segítse a napi aktualitással rendelkező 
vitás kérdések megoldásához vezető fo-
lyamatok előrehaladását. A témával kap-
csolatban – a rendelkezésre álló ismeret 
szerint – már megindult a régi „földelési 
utasítást” felváltó, az EU előírásait is ma-
radéktalanul kielégítő, új földelési utasítás 
elkészítésére vonatkozó tevékenység. 

7. ábra
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Ennek mielőbbi megjelentetését min-
denképpen célszerű szorgalmazni, mert 
a kellő ismerettel és gyakorlattal talán 
nem minden esetben rendelkező „külső 
kivitelezők” néhány esetben – a szakmát 
szakavatottan művelő és már „gyérebb 
hajzattal” rendelkező kollégák számára is 
– „hajmeresztő” megoldásokat szeretné-
nek alkalmazni. 
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vontatás felsővezetéki berendezései 
I. (2017 Vasúti Erősáramú Alapítvány)

[2]  Csoma András: Megnövekvő vasúti 
szállítási igények és a nagyteljesít-
ményű mozdonyok megjelenésének 
hatásai a MÁV nagyvasúti villamos 
vontatási rendszerére (2) (Vezetékek 
Világa 2012/3) 

[3]  MSZ EN 50119:2010: Vasúti alkalma-
zások. Telepített berendezések. Villa-
mos vontatási felsővezeték 

[4]  MSZ EN 50122-1:2011: Vasúti alkal-
mazások. Telepített berendezések. 

Aktuelle Ideeen über Oberleitungserdung
Der Artikel als ein Teil der Folge über die Eisenbahnelektrifizierung gibt einen 
Überblick über den Erdungsthemenkreis bei den Oberleitungssystemen, der zur 
Zeit große Aktualität hat und bedeutende Diskussionen generiert. Dieses Thema 
hat Aktualität, weil es einen immer größeren Anspruch gibt den EU-Vorschriften zu 
entsprechen, weiters die sichere Betriebsbedingungen der Lösungen, die bei der 
Gestaltung der elektrischen Zugbeförderungssystemen gewendet werden, und der 
spannungsempfindlichen, schwachströmigen Einrichtungen, die im Umgebung eines 
Oberleitungssystems im Betrieb gehaltet werden zu erschaffen.

Actual ideas about catenary earthing
This article – as part of the article-series about railway electrification – summarizes 
catenary earthing; nowadays this topic is extremely actual and generates intense 
debates. Main reasons for these discussions are: national earthing systems should 
be EU-conform as far as possible; necessity for application of new solutions in high-
voltage electric traction; numerous voltage-sensible low-voltage devices appear in 
close area of catenary and ensuring of their safe operational circumstances has a 
high priority.

Villamos biztonság, földelés és védő-
összekötés. 1. rész: Áramütés elleni 
védőintézkedések 

[5]  Dr. Varjú György – Dr. Ladányi József: 
Villamos méretezés. A felsővezetéki 
rendszerek impedanciája, áramel-
oszlása, föl dárama és védőtényezője 

(Nagyvasúti Villamos Felsővezeték-
rendszer „Az egyfázisú, 25 kV feszült-
ségű, 50 Hz frekvenciájú, maximáli-
san 160 km/h sebességgel járható 
felsővezeték-rendszer ismertetése, 
méretezésének alapszámításai” II. 
kötet MÁV Zrt. 2016)

A MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvas-
úton az elmúlt néhány évben elvégzett 
biztosítóberendezési fejlesztések (Hű-
vösvölgy Domino70, Szépjuhászné 
Elpult, Csillebérc VES korszerűsítés és 
sorompóautomatizálás) nem titkolt célja, 
hogy a gyerekek számára a biztosítóbe-
rendezési szakmát vonzóvá tegye, és 
ezzel a Gyermekvasút a biztosítóberen-
dezési szakember-utánpótlás egyik bá-
zisa legyen. A Gyermekvasúton a vasút 
iránt komolyabban érdeklődő fiataloknak 
szóló „Delta-klub” keretein belül egy 

Biztosítóberendezési Klubot hoztunk 
létre, ahol kb. havi rendszerességgel 
igyekszünk szakmai programokat aján-
lani. Ezek egyrészt a kisvasút állomási 
biztosítóberendezéseit mutatnák be 
mélyebben, másrészt nagyvasúti és 
üzemlátogatásokkal tennék attraktívabbá 
szakmánkat – reménykedünk, hogy talán 
egyszer a most még kissrácok ezt a szép 
foglalkozást választják hivatásnak…

Első alkalommal 2017. november 
18-án, szombaton Szépjuhászné ál-
lomáson – a forgalmi irodában és a 

jelfogóteremben – tartottunk „klubdél-
utánt”, ahol Kirilly Kálmán, a TEB Főosz-
tály Biztosítóberendezési Osztályának 
vezetője köszöntötte a leendő „kollégá-
kat”. Szakmai programként a Technoló-
giai Központ Biztosítóberendezési Osz-
tályának munkatársai mutatták be az 
Elpult rendszerrel kiegészített D55 be-
rendezést: Rétlaki Győző a Domino55 
működéséről, Szita Szabolcs az Elpult 
felépítéséről és szolgáltatásairól be-
szélt. Decemberben a Domino70-nel 
folytatjuk Hűvösvölgy állomáson. [tp]

Biztosítóberendezési Klub
gyermekvasutasoknak
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2000 júliusában állt forgalomszabályzó 
próbaüzembe az első UTB típusú elekt-
ronikus útátjáró-fedező berendezés a 
budapesti HÉV Örs vezér tere–Cinkota–
Csömör (H9) vonalán. Ehhez a berende-
zéshez a Fővárosi Közlekedési Felügyelet 
2000. december 15-én adta ki a végle-
ges használatbavételi engedélyt. Az UTB 
– melyről a Vasúti Vezetékvilág elődjének 
hasábjain már több alkalommal is je-
lent meg írás (Vezetékek világa 2000/1, 
2004/3, 2006/4, 2008/2, 2011/1) – 
Magyarország első hazai fejlesztésű, tel-
jesen elektronikus biztosítóberendezése, 
amely már 17 éve szolgálja a közlekedés 
biztonságát.

Az UTB berendezés fejlesztése 1997-
ben kezdődött a Signelit Rt.-ben. 2006-
ban a berendezés gyártási, fejlesztési 
joga a Műszer Automatika Kft.-hez került. 
Mára már 52 darab UTB típusú berende-
zés dolgozik fáradhatatlanul a hazai sínek 
mentén, és további két berendezés állt 
üzembe Bosznia-Hercegovinában.

Az 17 év alatt nagyon sok tapasztalat 
gyűlt össze az UTB fenntartását, karban-
tartását tekintve. Jelen cikkünkben bemu-
tatjuk az UTB berendezéscsalád fejlődés-
történetét, betekintést nyújtunk az elmúlt 
év hibastatisztikájába, és összefoglaljuk 
az UTB-k karbantartási tapasztalatait.

Az UTB berendezéscsalád 
fejlődéstörténete

A Műszer Automatika Kft. gondozásába 
került UTB az elmúlt 17 év alatt egy be-
rendezéscsaláddá nőtte ki magát. Az 
1. ábrán összefoglaltuk ennek a berende-
zéscsaládnak a fontosabb típusait, a fej-
lesztési lépcsők kapcsolatait, feltüntetve 
az első berendezések üzembe helyezé-
sének évét.

UTB elektronikus útátjáró
biztosítóberendezések karbantartása

BALOG GÉZA,
LUKÁCS GÁBOR

Az UTB berendezések első – a buda-
pesti HÉV számára készített – sorozata 
két oldalról nyitható, önálló kültéri (IP54) 
kivitelű vasszekrénybe építve dacol az idő-
járással. A szekrényt a berendezés áram-
ellátó rendszerét is szállító PowerQuattro 
Kft. készítette. A berendezéstípus jellem-
zői: 1–3 vasúti vágány, pontszerű vagy 
hosszú szakaszos (pl. tengelyszámlálós 
szakaszok) vonatérzékelés, minden irány-
ban vasúti fedezőjelző, a Magyarországon 
alkalmazott MÁV szabványnak megfelelő 
közúti jelző, szükség szerint félsorompó-
val kiegészítve.

A boszniai-hercegovinai vasutak szá-
mára fejlesztett berendezéstípus az ott 
rendszeresített építménybe került, mely-
ben nem volt biztosítható a kétoldali hoz-
záférés, ezért nem csak a vezérlőprogra-
mot, a konstrukciót is módosítani kellett 
(UTB-B2). A berendezéstípus jellemzői: 
1–3 vasúti vágány, pontszerű vagy folya-
matos vonatérzékelés, minden irányban 
bosnyák szabványú vasúti ellenőrző jelző, 
bosnyák szabványnak megfelelő közúti 
jelző, hangjelző (kolomp), bosnyák szab-
ványú sorompóhajtómű.

A berendezéscsalád harmadik sorozata 
a GYSEV számára, országos vasúthálóza-
ton történő alkalmazásra készült. A vezér-
lőprogram módosítása mellett itt is több 
átalakítás történt a konstrukcióban és az 
áramkörökben is, új, korszerű, saját gyár-
tású (Műszer Automatika Kft.) áramellátó 
rendszert kapott, beton védőházba került 
(UTB-M1). A berendezéstípus jellemzői: 1 
vasúti vágány, tengelyszámlálós vonatér-
zékelés, magyar szabványnak megfelelő 
közúti jelző, szükség szerint félsorompóval 
kiegészítve, ETCS illesztő áramkörök.

A negyedik sorozat (UTB-M1+) ugyan-
csak a GYSEV számára készült, acélkon-
ténerbe került. A berendezéstípus jel-
lemzői hasonlóak a harmadik sorozatban 
készült UTB-M1 típusú berendezéshez, 
de egy adaptermodul (PVA) révén kiegé-
szült a pontszerű vonatérzékelés alkalma-
zásának lehetőségével.

Az ötödik típus (UTB+) a budapesti HÉV 
számára készült, de saját gyártású áram-
ellátó rendszerrel került be kétoldalról 
hozzáférhető műszerszekrénybe, acél-
konténerbe. A berendezéstípus jellemzői 
azonosak az első sorozatú UTB-vel.

Az UTB típusból a HÉV vonalain 15 tele-
pített berendezés található, míg az UTB+ 
berendezésből 1 darab. Az UTB-M1 tí-
pusból a GYSEV vonalain 34 telepített 
berendezés található, míg az UTB-M1+ 
típusból 2 darab.

UTB statisztika: üzemidők, 
működésszámok és műszaki hibák

Az UTB berendezéscsalád összes üzem-
idejét és az összes működésszámát (egy 
vonat általi teljes lezárási ciklus, vagyis zá-
rás és nyitás becsült értékét) tartalmazza 
az 1. táblázat. A vizsgálati időszak kezde-
te minden egyes berendezés esetében az 
üzembe helyezésének a napja, a vizsgá-
lati időszak vége minden esetben 2017. 
június 30.

1. ábra: Az UTB berendezéscsalád 2. ábra: Az UTB-M1+ berendezés

Beren-
dezés-
típus

Üzemidő
[óra]

Működés-
szám

[ciklus]

UTB, UTB+ 1 787 472 6 585 108

UTB-M1 2 003 424 3 709 243

UTB-B2 85 344 48 260

UTB-M1+ 14 496 27 957

Összes 3 890 736 10 370 568

1. táblázat: UTB berendezés
üzemidő és működési ciklusszám

A táblázat alapján megállapíthatjuk, 
hogy az UTB berendezéscsalád 54 be-
rendezése az elmúlt 17 évben összesen 
közel 4 millió üzemórát (445 üzemévet) és 
több mint 10 millió működési ciklust tel-
jesített.

A GYSEV vonalakra telepített UTB-M1 
és UTB-M1+ berendezések elmúlt év so-
rán tapasztalt műszaki meghibásodásait 
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a 2. táblázatban foglaltuk össze (a táblá-
zat forgalmi okból bekövetkezett hibákat 
nem tartalmaz).

A 2. táblázat alapján megállapíthatjuk, 
hogy egy UTB berendezésre átlagosan évi 
egy műszaki hátterű meghibásodás jut.

Karbantartási stratégiák

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a 
közismertebb karbantartási stratégiákat, 
valamint bemutatjuk, hogy az UTB beren-
dezések esetében melyik stratégiát és mi-
lyen módon alkalmaztuk. Négy alapvető 
stratégiacsoportot ismer a szakirodalom: 
javítás, megelőzés, előrejelzés és hibake-
resés. Ezekhez a gyakorlatban a követke-
ző stratégiák tartoznak (a lista nem teljes 
körű):

–  hibaelhárító stratégia (meghibáso-
dásig való üzemeltetés),

–  tervszerű megelőző karbantartás 
(TMK),

2. táblázat: Műszaki meghibásodások összefoglalása
az UTB-M1 és UTB-M1+ típusú berendezéseken 2017-ben

Egység

Meghibá-
sodások
száma 
[db/év]

Meghibá-
sodások gya-
korisága [be-
rendezés/év]

UTB reakció

Zavar Hiba 
„Diag-

nosztika 
hiba”

„UTB-
M1/
UTB-
M1+”

Vezérlőkártya 4 0,11 X
MAIN modul 4 0,11 X
5V tápegység 5 0,14 X
Mérő távadó 3 0,08 X
Földesség-ellenőrző 2 0,06 X
Hálózati táplálás 2 0,06 X X
Akkumulátortöltő 2 0,06 X
Lekérdezés probléma 1 0,03 X
Ajtónyitás-érzékelő 1 0,03 X
Kétvezetékes illesztő 1 0,03 X

Kültér Csapórúd 1 0,03 X
Tengelyszámláló 8 0,22 X
13 HZ-es generátor 1 0,03 X
Összes (kültér nélkül) 25 0,69 3 5 3
Összes (kültérrel) 35 0,97 6 5 3

Stratégia Rövid jellemzés Előny Hátrány UTB példa

Hibaelhárító
karbantartás

A meghibáso-
dásig való üze-
meltetést követő 
beavatkozást je-
lenti.

Egyszerű, tervezést nem 
igényel, nem kell megis-
merni a károsodáshoz ve-
zető folyamatokat.

A karbantartás nem 
tervezhető. Nem lehet 
előkészülni a javítás-
ra, mert a feladat csak 
a hiba bekövetkezését 
követően derül ki. Nagy 
tartalékalkatrész-igény, 
hosszabb javítási idők, 
nagy raktárkészlet.

Az UTB esetében, pl. a 2. táblázat 
szerinti műszaki hibák esetében a hi-
baelhárító karbantartást a  biztosítóbe-
rendezési infrastruktúra szakszolgálat 
végzi.

Merev ciklusú
karbantartás

Tervszerű kar-
bantartás (TMK) 
néven ismert 
stratégia.

Jól tervezhető, karbantar-
tói kapacitás méretezhető, 
raktárkészlet méretezhe-
tő. A károsodáshoz vezető 
folyamatot nem kell teljes 
egészében megismerni. 
Csökken a váratlan meghi-
básodások száma.

Költséges: alkatrész-
cseréket függetlenül 
azok állapotától elvég-
zik, nagy raktárkészletet 
és karbantartói személy-
zetet igényel.

„Az UTB-k esetében két ciklusidő sze-
rinti karbantartást is megkülönbözte-
tünk:
–  Rövid ciklusú karbantartás, amit 

fél- vagy egyévente kell elvégezni. 
A rövid ciklusú karbantartás inkább 
a berendezés viselkedésének el-
lenőrzésére irányul (pl. komparálási 
szintek értéke az eredeti beállításnak 
megfelelő-e).

–  Hosszú ciklusú karbantartás, amit 
7–10 évente végzünk el. Példa erre 
a „A hosszú ciklusú felújító karban-
tartás lebonyolítása” fejezetben ol-
vasható.

Állapotfüggő
karbantartás

Alapja a berende-
zéseken végzett 
időszakos vagy 
folyamatos álla-
potvizsgálat (di-
agnosztika).

Karbantartási munkák 
szervezettsége nő, alkat-
részcsere csak szükség 
esetén (diagnosztika alap-
ján indokolt). Javul a be-
rendezések rendelkezésre 
állása, csökken a váratlan 
meghibásodások száma, 
nő a javítási ciklusidő, nagy 
átfutási idejű alkatrészek 
beszerzése időben meg-
kezdhető.

Felügyeleti rendszerek, 
mérőeszközök és hoz-
záértő szakemberek 
alkalmazását igényli. 
Előbbiek minősége és 
felkészültsége nagy ha-
tással van a stratégia 
sikerességére.

Az UTB-hez kapcsolódó kültéri elemek 
(pl. csapórudak) vagy az akkumulátor 
állapota monitorozható a távfelügyele-
ti rendszer segítségével. Amikor ezen 
elemek állapota, pl. akkumulátor mért 
kapacitása egy megengedett határ alá 
csökken, akkor intézkedni kell a cseré-
jéről.

3. táblázat: Karbantartási stratégiák és alkalmazási példák az UTB karbantartásáról
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–  teljesítmény alapú karbantartás (el-
végzett munka alapú),

–  állapotfüggő karbantartás (prediktív 
karbantartás),

–  megbízhatóság alapú karbantartás,
–  kockázat alapú karbantartás,
–  stb.
A felsorolt stratégiák mindegyikének 

értékelését terjedelmi korlátok miatt nem 
közöljük, pl. egy jó összefoglaló leírás ta-
lálható róluk itt: [6].

Megjegyezzük, hogy az EN 5012x 
szabványcsalád EN 50126 [7] tagja is tár-
gyalja a karbantartás kérdéseit, pl. olyan 
fogalmakat vezet be, mint hibaelhárítás 
jellegű karbantartás, karbantarthatóság, 
karbantartás, karbantartási irányelvek, 
megelőző karbantartás, javítás, helyreál-
lítás, átlagos helyreállítási idő, karbantar-
tásra fordított átlagos idő stb. A fogalmak 
bevezetésén túl az EN 50126 szabvány a 
megfelelő üzemkészségű és biztonságú 
berendezés érdekében előírja a karban-
tartás tervezését a RAMS program kere-
tében (A és C mellékletek [7]).

Elektronikus áramkörök
élettartama

A hagyományos, jelfogós berendezések 
esetében természetszerűleg adódik az 
elektromechanikus elemek élettartam-
meghatározó kopása. Időről időre le kell 
ellenőrizni a jelfogós áramköröket, hogy 
megfelelnek-e még azoknak a tűrések-
nek, amelyek garantálják a berendezés 
megfelelő működését. Az, hogy ilyen 
fajta számításokra és vizsgálatokra egy 
elektronikus berendezés esetén is szük-
ség van, nem teljesen magától értetődő. 
Pedig a hétköznapi életben is találkozunk 
az elektronikus berendezések kopásá-
val: az analóg rádió-, hifiberendezéseink 
hangminősége romlik, a zsebszámológép 
LCD képernyője „elfárad”, a mobiltelefon 
néhány év használat után üzemképtelen-
né válik. Persze, amint a felsorolt példák 
is mutatják, a különböző berendezések 

másképp viselkednek. Van, ahol csak mi-
nőségromlást tapasztalunk, de van, ame-
lyik ténylegesen is üzemképtelenné válik. 
Felújító karbantartással elérhetjük, hogy 
az eszközeink a rendeltetésszerű, tartós 
használhatóság céljából megközelítsék 
vagy akár teljes mértékben (bizonyos 
esetben meghaladva) visszanyerjék ere-
deti állapotukat (3. ábra [8]).

Mitől függ a berendezésünk megfelelő 
működésének időtartama? Mit mondha-
tunk ez alapján az elektronikus biztosító-
berendezések élettartamáról?

Egy elektronikus alkatrész, jellegzete-
sen az aktív, félvezetőt tartalmazó integ-
rált áramkör élettartamgörbéje fürdőkád 
alakú. Az „első bekapcsoláskor” viszony-
lag nagy a meghibásodás valószínűsége, 
azonban ez az érték már néhány üzemóra 
után jelentősen csökken és hosszú ide-
ig alacsony értékeken áll, nem változik. 
Csak egy bizonyos – általában jelentős 
– üzemidő után kezd ismét növekedni 
a (hardware) meghibásodás valószínű-
sége. Az így kialakult kádgörbe jellemzi 
az adott alkatrész várható élettartamát 
(4. ábra). Az ipari célú, igényes berende-
zésekbe olyan alkatrészeket kell választa-
ni, amelyekre hosszú élettartamú műkö-
dést garantálnak.

A passzív elemek élettartama általá-
ban igen magas, ez alól csak a klasszikus 
elektrolit kondenzátor kivétel (ez utóbbi al-
kalmazását célszerű is elkerülni a hosszú 
élettartamra tervezett áramkörökben).

Az aktív elemek élettartama is általá-
ban magas, kivéve egyes, nagybonyolult-
ságú áramköröket, amelyek közül első-
sorban a különböző tárolóelemek és az 
írható-olvasható memóriák élettartama 
alacsonyabb. Jellegzetesen alacsony a 
beépített elemekkel vagy akkumulátorok-
kal védett tárolóelemek élettartama, amit 
valójában az energiatároló eszköz élettar-
tama határoz meg.

Az UTB berendezés hardware tervezé-
sekor természetesen sok más szempont 
mellett a fenti szempontokat is figyelem-
be kellett venni. Szerencsére a külsőtéri 

körülmények között is üzemelni képes 
ipari, illetve katonai felhasználási célú in-
tegrált áramkörök gyári adatai általában 
eleve hosszú élettartamot garantálnak. 
Így az UTB berendezések esetében a leg-
rövidebb élettartamú eszköz is minimum 
10 év korlátlan rendelkezésre állást ga-
rantált. Ezek a hiba- és üzemi naplókat, a 
legfontosabb változókat őrző úgynevezett 
NV-RAM-ok és az időmérést is szolgáló 
RTC-órát tartalmazó integrált áramkörök.

Ezeket az áramköröket a felújító kar-
bantartás során cseréljük ki, melynek pe-
riódus idejét 7–10 évben határoztuk meg. 
Így egy berendezés 25 évre tervezett 
élettartama alatt legalább két alkalommal 
kell elvégezni a felújító karbantartást. A 
felújító karbantartások során az elektroni-
kus biztosítóberendezések tekintetében 
az 5. ábra szerinti zölddel jelölt útvonalon 
haladunk végig. Az első döntési pont ese-
tében arról kell döntenünk a berendezés 
(hiba-) állapota alapján, hogy a felújító kar-
bantartás segítségével el tudunk-e érni 
olyan berendezés állapotot, mellyel a nor-
mál üzemvitel folytatható, vagy pedig le 
kell selejteznünk a berendezést. Ha a be-
rendezés helyreállítható, akkor egy felújí-
tó karbantartást végzünk, ami bizonyosan 
valamennyi időbe telik (így van helyreállí-
tási idő). A felújító karbantartások során 
az elektronikus biztosítóberendezések 
kikapcsolt állapotban (tehát üzemen kívül) 
vannak.

Az UTB esetében a felújító karbantar-
tás során cserélt áramkörök:

–  mikroprocesszorok,
–  RAM, NV-RAM, EPROM és 

EEPROM memóriák,
–  RTC-óra,
–  PAL, GAL típusú programozható 

logikai áramkörök,
–  programozható hőmérő áramkör.

3. ábra: Fűrész diagram [8]

4. ábra: Kádgörbe

5. ábra: Felújító karbantartás döntési fája
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A hosszú ciklusú felújító
karbantartás lebonyolítása

A felújító karbantartásokat a HÉV vonalain 
üzemelő UTB berendezéseknél kezdtük 
meg. Tekintettel arra, hogy ilyeneket ko-
rábban nem végeztünk, érdekes feladat 
volt megtervezni, előkészíteni és kivitelez-
ni a munkát.

Nagy segítséget jelentett, hogy az üze-
meltetőnél nagy számban álltak rendel-
kezésre cseremodulok, így hatékonyan 
lehetett elvégezni a munkát a berende-
zések üzemének lényeges megzavarása 
nélkül. Az egyetlen olyan elem, amelyiket 
a gyári tartalékok közül kellett biztosítani, 
a helyi kezelői felület volt, itt ideiglenesen, 
néhány napra (amíg az adott berendezés 
saját, egyedi moduljával foglalkoztunk) 
egy univerzális kezelőfelületet helyeztünk 
a berendezésbe. Ez, tekintettel arra, hogy 
a helyi kezelői felület kizárólag szervizcé-
lokat szolgál, nem okozott semmilyen 
fennakadást a berendezések üzemelteté-
sében.

A felújító karbantartást a tartalék mo-
dulokkal kezdtük. Ezek általában hason-
ló korúak voltak, mint a berendezésekbe 
építettek. Egy-egy modul felújítása nem a 
helyszínen történt, a felújításra szánt mo-
dulokat beszállítottuk a Műszer Automati-
ka Kft. telephelyére, ahol gyári körülmé-
nyek között lehetett elvégezni a munkát 
(másképpen nem is szabad!). Példaként 
az egyik legösszetettebb modul, az UVM 
(univerzális vezérlő modul) felújításának 
lépéseit soroljuk fel:

1. A modulkönyv előkészítése.
2. A modulok (UVM, UFD) konfiguráci-

ójának ellenőrzése.
3. A vezérlőprogramok (P1, P2) azo-

nosítása.
4. A modul paramétertáblázatának 

azonosítása, archiválása.
5. A modulhoz tartozó (vele egybeépí-

tett), hiba- és üzemi naplókat tartalmazó 
„fekete dobozok” tartalmának kiolvasása, 
archiválása.

6. A cserére kijelölt integrált áram-
körök kiemelése a modulból, a kiemelt 
áramkörök selejtezése (ezek az áram-
körök a továbbiakban nem használhatók 
fel!).

7. Új integrált áramkörök beépítése a 
modulba:

–  a vezérlőprogramokat előzetesen 
bele kell írni a programmemóriákba 
(„EPROM”);

–  a logikai áramköröket megvalósító 
blokkokat előzetesen fel kell progra-
mozni („PAL”);

–  a paramétertáblázatokat tároló 
áramköröket előzetesen inicializálni 
kell („EEPROM”).

8. A modult a gyártási előírásoknak 
megfelelően be kell mérni (bemérési jegy-
zőkönyv készül).

9. A felújított modult a tesztberende-
zésnek megfelelő paramétertáblával mi-
nimum 1, tipikusan 24 órán át járatni kell.

10. A modult fel kell tölteni az archivált 
paramétertáblázattal, és inicializálni kell 
(„hideg RESET”).

11. A modulhoz UVM csere jegyző-
könyvet kell készíteni.

12. A modulkönyvben regisztrálni kell 
a felújítás tényét, a bemérés során tapasz-
taltakat, valamint mellé kell fűzni a bemé-
réskor készült egyéb jegyzőkönyveket.

13. A modult el kell látni jelölőcímké-
vel, mely tartalmazza a felújítás tényét, 
időpontját.

A felújított modulkészlettel felszerel-
kezve vonult ki a Műszer Automatika Kft. 
karbantartói csapata egy-egy berende-
zéshez, célszerűen az adott berendezés 
esedékes rövid ciklusú karbantartásának 
(úgynevezett nagykarbantartásának) elő-
re tervezett idején. Jegyzőkönyveztük a 
berendezés moduljainak cseréjét a már a 
karbantartáson átesett modulokkal, majd 
a jelen lévő infrastruktúra szakszolgálat 
illetékesei elvégezték a nagykarbantartás 
rutinfeladatait, így a felújítást az erre a mű-
veletre szánt időkereten belül be is fejez-
tük. Ezt követően a berendezésből kivett 
modulokat beszállítottuk a telephelyre, és 
ezek felújításával folytattuk a munkát.

Összefoglalás

Cikkünkben áttekintettük az immár 17 
éves UTB berendezéscsalád fejlődéstör-
ténetet és tagjait. Rövid statisztikát adtunk 
az UTB berendezések üzemeltetési ideje 
alatti működésszámokról, és összefoglal-
tuk az elmúlt egy évben történt műszaki 
meghibásodásokat. Rövid bevezetést 

adtunk az elektronikus biztosítóberende-
zéseknél alkalmazható karbantartási stra-
tégiák témakörébe, és bemutattuk az UTB 
berendezéseknél alkalmazott karban-
tartási stratégiákat. Megfogalmaztuk az 
UTB berendezésekben lévő elektronikus 
áramkörök élettartamával kapcsolatos 
megállapításokat, végül összefoglaltuk az 
UTB modulok felújító karbantartásának 
a folyamatát.
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Instandhaltung für UTB elektronische Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage
In unserem Artikel haben wir die Evolutionsgeschichte und der Mitglieder der 17-jährigen 
UTB-Gerätefamilie zusammengefasst. Wir haben einen kurzen Statistik über die 
Anzahl der Betriebsstunden im UTB-Gerätebetrieb geliefert und die technischen 
Fehlen in den letztem Jahr zusammengefasst. Wir haben die Wartungsstrategien 
für elektronische Stellwerke beschreiben und die Wartungsstrategien für UTBs 
vorgestellt. Wir haben die Erkenntnisse über die Lebensdauer der elektronischen 
Schaltkreise in den UTBs formuliert und den Aufarbeitungsprozess der UTB-Module 
zusammengefasst.

Maintenance of UTB electronic level crossing interlocking system
In our article, we have reviewed the evolution history and members of the 17-years-
old UTB equipment family. We provided a brief statistics on the number of operating 
hours of UTB equipments and we summarized the technical failures in the last year. 
We give a short introduction to the maintenance strategies and we describe examples 
to the applied maintenance strategies on the UTB equipments. We summarized our 
opinion about the electronic circuit lifetime and we briefly described the maintenance 
process of the UTB equipments.
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Jelen cikk a Siemens és Thales vállal-
kozók RBC központjainak komplex rend-
szerét és vizsgálhatóságának lehetősége-
it mutatja be. A funkcionális tesztek során 
alkalmazott rendszerek lehetnek valós, 
emulált és szimulált rendszerek. A vizsgá-
lati fázis jellege határozza meg, hogy mely 
rendszer, alrendszer, rendszermodul ke-
rül elemzés és kiértékelés alá. Szimulá-
ció során a szóban forgó rendszerelem 
úgy működik, mint ahogy a valóságban 
ez elvárható, de ezt más működési folya-
maton keresztül éri el. Emulációról ak-
kor beszélünk, ha a valós hardverhez írt 
tényleges biztosítóberendezési szoftver 
egy arra felvértezett szoftverkörnyezet-
ben tesztelhető. Ilyenkor lehetőség van 
a biztosítóberendezési és ETCS funkciók 
hiteles és tanúsított vizsgálatára.

A Technológiai Központban rendszer-
specifikus teszteket végzünk emulált 
környezetben. A funkcionális teszteket 
projektspecifikus adatbázis-vizsgálat elő-
zi meg. A vállalkozók biztosítják számunk-
ra a MÁV hivatalos input dokumentum 
követelményrendszerében és technoló-
giában definiált adatbázisokat, generikus 
dokumentumokat, előterveket, kiviteli 
terveket. Rengeteg adat statikus és ki-
értékelő vizsgálata vár a tesztelőre, mely 
tartalmazza a transzparens balíz adatokat 
(balíz telegramok, aszpektek), a projekt-
ben szállított RBC központ konfigurációját 
és a topológiát leképező adatbázist, rend-
szerfelépítést, projektspecifikus változó-
kat, nemzeti értékeket.

A projektálás vizsgálatok első fázisa a fel-
sorolt technológiai csoportokat, vizsgála-
tokat tartalmazza:
–  programozásra kerülő fix balíz adatok,
–  programozásra kerülő vezérelt balíz 

adatok,
–  RBC pályaadatok konzisztenciája,
–  RBC kezelőfelület előtervi megfelelő-

sége.

Egységes Európai Vonatbefolyásoló
Rendszer (ETCS)
pályamenti alrendszerének komplex vizsgálata

ERTL TAMÁS,
HORVÁTH GÁBOR

Az ETCS Level 2 szint irányítóközpontja 
az RBC (Radio Blokk Center), célszámí-
tógépek redundánsan kiépített hálózata: 
–  Tartalmazza az RBC körzetbe tarto-

zó valamennyi állomás és állomásköz 
vágányútelemeit és topográfiai adatait.

–  Állandó interfészeken keresztül kap-
csolatot tart a körzetébe tartozó vala-
mennyi biztosítóberendezéssel. 

–  Ha egy jármű ETCS Level 2 szinten 
üzemelő fedélzeti berendezéssel az 
RBC körzetben közlekedik, akkor az 
OBU (On Board Unit) és az RBC között 
kétirányú kapcsolat épül fel GSM-R rá-
diós hálózaton keresztül.

–  Az RBC-hez csatlakozik a kezelői mun-
kaállomás HMI számítógépe (Human 
– Machine Interface). Ezen a kezelőfe-
lületen a forgalmi szolgálattevő kötelező 
érvényűen konfigurálhat menetenge-
dély-visszavonást, felsővezetéki korláto-
zásokat és lassan bejárható pályarésze-
ket az ETCS mozdonyvezető számára.

Az első fázisban az RBC adatbázisát vizs-
gáljuk meg, hogy hibátlanul leképezi-e az 
előtervben megfogalmazottakat:
–  Az előterv PoE (Point of Elements) 

adatbázisából az érintett állomások 
és vonalszakaszok valamennyi ETCS 
szempontból lehetséges vágányto-
pológiáját és vágányútelemét betöltik 
az RBC-be, előzetes projektálással. 
Ez egy előre beprogramozott statikus 
adatbázis, időben már nem változik. A 
PoE adatbázis geodéziai felmérésén 
alapuló pozíció-adatokat tartalmaz.

–  Az RBC az interfészein keresztül folya-
matos kapcsolatban áll az állomási és 
vonali biztosítóberendezésekkel. Így fo-
lyamatosan aktualizálja a statikus adat-
bázisát, tehát a legpontosabban leírja 
a pillanatnyilag beállított vonat-vágány-
utak tényleges topológiáját. Ez alapján 
állítja elő a Menetengedélyt (MA), ame-
lyet majd kiküld az ETCS vonatnak.
Az RBC-be betöltött adatbázis zárt, 

védett. Generikus és projekt-specifikus 
részből áll össze, amelyekhez nem lehet 
hozzáférni. (PC számítógépek alkalmazá-
saival nem olvashatók.)

A projektáló program (tool-nak neve-
zik) miközben előállítja az RBC adatbá-
zist, olyan biztonságigazolt kimenetekkel 
is rendelkezik, amelyek előállítják a vizs-
gálófájlokat. A biztonságigazolt fájlok hi-
telesek és nagyteljesítményű PC számító-
gépek alkalmazásaival vizsgálhatók, ezért 
a vizsgálat alapjául ezek szolgálnak.

Tehát a vizsgálat I. fázisa összehasonlí-
tás alapú: az előterv adatait referenciának 
tekintve vizsgáljuk az RBC adatbázisának 
megfelelőségét.

Hogyan alakul ki
az RBC adatbázis,
milyen szerkezetben,
milyen adatokat tartalmaz?
(csak elméleti,
áttekintő szintű ismertetés)

Az előterv torzított helyszínrajza kezdő-
ponttól (KP) – végpontig (VP) növekvő 
szelvényszám mentén ábrázolja az állo-
mások és az állomásközök vágányeleme-
it. Gárdony állomás példáján mutatjuk be 
(1. ábra).

A rajz kétdimenziós, hossz- és kereszt-
irányú kiterjedését csak nagyon bonyolul-
tan lehetne feldolgozni digitális adatbázis-
ba, ezért szükséges két változtatás.

A torzrajz leegyszerűsítése. A lénye-
ges vágányszakaszok és vágányútelemek 
kiválasztása a feleslegesek elhagyásával 
(2. ábra).

A leegyszerűsített topológia felbontása 
csomópontokra és élelemekre (3. ábra).

Az így létrejött topológiai láncoknak 
csak hosszirányú kiterjedésük van, ezért 
leírhatók táblázatos formában. A csomó-
pontok pozícióit, az él-elemek hosszát az 
előterv geodéziai felmérésén alapuló Km-
értékek adják meg (4. ábra).

Az eddig ismertetett folyamatban a 
balízok csak olyan részletességgel sze-
repelnek, mint a többi vágányúti elem. 
(Csak az azonosítójuk és a pozíciójuk 
szerepel.) Tehát szükség van egy további 
adatbázisra, amely a balíz-táviratokat tar-
talmazza tételesen, sorról sorra. Ez a táb-

1. ábra: Gárdony állomás torzított helyszínrajza
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lázat formájú adatbázis szintén teljes körű 
vizsgálat alá kerül.

Ezután kezdődik az a folyamat, amely-
ben a projektáló program további adatok 
bedolgozásával létrehozza az RBC adat-
bázisát, valamint a biztonságkritikus vizs-
gálófájlokat.

Az RBC adatbázis összetett struktúrájá-
ban hatalmas mennyiségű adatot kezel. Pl. 
Ferencváros RBC adatbázis megközelítő-
leg 32 ezer sorból áll, úgy, hogy némelyik 
sorban több (sok-sok) változó értéke talál-
ható. Az előtervvel megfelelő egyezését 
kell validálni részben algoritmusokkal (szű-
rés-összehasonlítás), részben manuálisan, 
a „józan ész” használatával. Itt a „józan ész” 
nem cinikus kifejezés: a vizsgálónak sosem 
szabad elveszni a változók és számértéke-
ik halmazában, a legfontosabb szemlélet: 
„Hogyan fog közlekedni a vonat?”

A vizsgálat során minden változó, és 
értéke átesik egy szűrésen: egyezik-e az 
előtervben tervezett értékkel? Három hal-
maz keletkezik: 

1.  Egyezik, rendben van. Ezt zöld 
színnel jelöljük.

2.  Egyértelműen látszik, hogy hibás, 
így nem fog működni. Vörös színű. 
(Előfordulnak egyszerű elírások, 
félrenézések is, ez arra utal, hogy 
a projektálás befejezésekor, a ki-
szállítás előtt még lenne mit szűrni, 
ellenőrizni a szállítónak.)

3.  Sárgával jelöljük azokat, amiket 
csak észrevételként, kérdésként 
szerepeltetünk a hibajegyek között. 
Ha a szállító elfogadható magyará-
zattal tudja lezárni ezt a hibajegyet, 
mi elfogadjuk.

A 2. és 3. észrevétel bekerül abba a hi-
balistába, amelyet a MÁV Zrt. hivatalosan 
megküld a szállító felé. Az így észrevett el-
térésekkel elejét vehetjük, hogy a későbbi 
vizsgálat során kelljen megakadnunk vala-
mi rejtett hiba miatt. Ez különösen érvé-
nyes a III. fázis járműves futásaira, mert 
azoknak nagyon komoly forgalmi és anya-
gi következményei lehetnek.

A 3. sárga halmaz jelzi, hogy az ETCS 
még egy új szakág, mindnyájan tanuljuk, 
ki-ki a maga szintjén. Néha nincs egy-
értelmű válasz, időnként közös szállító–
MÁV workshop keretében igyekszünk 
megtalálni a megfelelő megoldást.

A részletes adatbázis-vizsgálat az 
előkövetelménye a második fázis meg-
kezdésének. Laborkörnyezetben tesztel-
hetővé válnak az ETCS funkciók a vállal-
kozók által szállított tesztkörnyezetben. A 
tesztek során a funkcionális üzemi ese-
teket az üzemeltetési koncepció, illetve 
a Technológiai Központ által meghatáro-
zott technológiai lista szerint vizsgáljuk. 
A menetengedély (Movement Authority) 
kiszámításának metódusa és szoftverfo-
lyamata kerül leképezésre „fekete-doboz” 
vizsgálat során. Az RBC önmaga nem mi-
nősül biztosítóberendezésnek, hisz ezt 
a biztonsági szintet a hozzá kapcsolódó 
elektronikus, vagy illesztőszámítógépen 
keresztül kapcsolt Domino típusú biztosí-
tóberendezés látja el. Azonban bizonyos 
szempontból mégis biztosítóberende-
zésként kell rá tekinteni, mert a nemzeti 
jelfeladó vonatbefolyásoló rendszerekkel 
ellentétben biztonságkritikus objektumin-
formációkból számítja a belső szoftver a 
menetengedélyt, illetve határozza meg a 

hosszokat, pozícióadatokat, sebesség-
információkat. Mivel az RBC bizonyos 
szempontból biztosítóberendezésnek 
minősül, fontos az RBC-biztber interfész 
részletes vizsgálata is, melyet a hely-
színen a vállalkozó végez el és biztosítja 
számunkra a szükséges tesztriportokat, 
ugyanakkor a Technológiai Központban 
mi elvégezzük ezen interfész telegram-
vizsgálatát, illetve az objektumazonosítá-
sokat a teljes vonalra. Szükséges eset-
ben rendelkezésünkre áll a Thales bécsi 
laborja, ahol az Elektra-DAKO-RBC csa-
tornák vizsgálata történik valós Elektra 
berendezés felhasználásával. Szükséges 
megvizsgálni, hogy minden egyes biztber 
objektum a megfelelő működést látja el, a 
7-es váltó tényleg 7-es váltóként szerepel 
az érintett állomáson, ténylegesen balra/
jobbra terel, vagy épp nincs végállása. 
Ugyanígy történik a főjelzők és foglaltsági 
szakaszok vizsgálata is, ahol a jelzőkön 
minden egyes aspektet megvizsgálunk 
(szabad, megállj jelzés, hívó/hívásfeloldó, 
érvénytelen jelzés, zavarjelzés). A foglalt-
sági szakasz esetében meghatározható, 
hogy a foglaltság vonat általi (foglaltsági 
sorrend), vagy valamely objektum zavara, 
hamis foglaltsága hozta létre. A funkcio-
nális vizsgálathoz tartozik még az RBC ke-
zelőfelület (MMI/HMI/HIS/ControlGuide) 
funkcionális és konformitás vizsgálata is. 
Ennek során fontos végignézni, hogy az 
egész vonalon minden állomási objektum 
a megfelelő helyen, a megfelelő elneve-
zéssel szerepel, a legördülő menük ren-
delkezésre állnak, az objektumokhoz tar-
tozó elvárt funkciók rendelkezésre állnak. 
Minden szakaszon létrehozhatóak lassú-
jelek, illetve felsővezetéki korlátozások. 
A vállalkozó által szállított hivatalos „RBC 
üzenetszövegek”, dokumentumban defi-
niált kijelzési szövegek és szimbólumok 
rendelkezésre állnak és előidézhetőek 
a különböző forgalmi szituációk során.

A vizsgálatok harmadik fázisa a hely-
színi tesztek, melyekkel párhuzamosan 
vagy azt megelőzően gyártói tesztek 
is zajlanak. A harmadik fázis során a 
LEU egységek vizsgálata történik, fix és 
transzparens balízok telepítésének vizs-
gálata, pozícióvizsgálatok. A balíz prog-
ramozó tool-lal történnek a vizsgálatok, 
az üzemeltető csak „kofferes vizsgálat-
nak” nevezi. A „koffer” a helyszínen a 
balízra helyezendő mérőműszer: a jármű 

2. ábra. Gárdony állomás leegyszerűsített topográfia rajza

3. ábra: Gárdony állomás felbontása csomópontokra és élelemekre

4. ábra: Gárdony állomás topológiája táblázatos adatbázisban (III. vágány, részlet)
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balízantennáját emulálja. Ez annyit tesz, 
hogy a programozó tool-lal leellenőrizzük, 
hogy a megfelelő balíznak helyes-e az 
azonosítója, megfelelő irányban olvassa-e 
ki a jármű, és a megfelelő telegramokat 
tartalmazza-e hexadecimális formában. A 
projektált adatok és a pályamenti elemek 
vizsgálata után kezdődnek a tesztfutások 
a már korábban ETCS fedélzeti berende-
zéssel felszerelt, levizsgáztatott tesztjár-
művekkel, melyekbe ideiglenesen teszt-
kulcsokat tölt a vállalkozó a rendelkezésre 
álló key-management rendszerével. A 
tesztkulcsokat mindenképp el kell távolí-
tani a járműből, és deaktiválni kell az RBC 
központban a vizsgálatok lebonyolítása 
után. A martonvásári vonalon a járműves 
vizsgálatok Siemens Taurus, illetve Stad-
ler Flirt típusú járművekkel történtek.

Magyarországon két fő pilot projekt 
vizsgálata zajlik 2012 óta több fázisban, 
a Siemens Budapest–Székesfehérvár 
(FEFE) projekt, mely magába foglalja a két 
nagy D70-es állomást, Kelenföldet és Fe-
rencvárost is. Három darab RBC központ 
áll rendelkezésre Martonvásár, illetve Fe-
rencváros/Kelenföld nagyállomásokon. 
Az adatbázis- és funkcionális vizsgálatokat 
mindhárom RBC központra egyenként el 
kell végezni. A mai napig a vállalkozó 13 
verziót szállított le. Hét verziót teljes kö-
rűen levizsgált a Technológiai Központ, 
hisz a vizsgálatok során olyan hibákat 
tártunk fel, melyek a rendszerek újrakon-
figurálását és újra projektálását várták el. 
A FEFE projekt a KLSV (Kelenföld kizár 
– Székesfehérvár kizár) projektben már 
elindult, amikor a vállalkozó egy marton-
vásári RBC-t szállított le biztosítóberende-
zési projekt keretein belül, az első három 
RBC verziót ekkor vizsgálta a Technológiai 
Központ. Majd egy közbenső, előteljesí-
tett projekt „Tárnok–Gárdony tesztsza-
kasz” keretében újabb két martonvásári 
RBC verziót vizsgáltunk le. A teljes FEFE 

projekt három RBC központtal 2015 má-
sodik felében került átadásra, vizsgálatra. 
A 9. szoftververzió után stabilizálódott a 
rendszer működése, és a projektált ada-
tok vizsgálata során is egyre kevesebb 
hiba merült fel, így nem volt szükség újabb 
teljes körű vizsgálatokra, csupán delta/
különbözeti vizsgálatokra. A harmadik fá-
zisú jelentés átadása a közeljövőben meg-
történik, és egy rework után sor kerülhet 
az üzembe helyezésre is.

A második pilot ETCS rendszert a 
Thales szállítja a Bajánsenye–Boba pro-
jekt keretében 1 RBC központtal. A vizs-
gálatok során, 2015 első felében megtör-
tént az adatbázisok vizsgálata, illetve az 
előzetesen bemutatott tesztkörnyezeten 
Bécsben a biztosítóberendezési inter-
fész vizsgálata valós Elektra rendszeren. 
Mivel a vállalkozó a rendszert egy projekt 
keretén belül szállította, nem volt szüksé-
ges több verziót levizsgálni a különböző 
változások után. A vállalkozó csak a fő 
baseline és projektálás változások után 
jelentette vizsgálatra készre a rendszert. 
A funkcionális vizsgálatokat 2017 negye-
dik negyedévében ellenőrzi le újra a Tech-
nológiai Központ az első fázisú jelentés 
átadása után. A harmadik fázisú helyszíni 
tesztek jövő év januárjától várhatóak. Az 
üzembe helyezésre szintén a harmadik 
fázis sikeres és a rendszer biztonságkri-
tikus hibáktól mentes állapota után kerül-
het sor.

Az 5. és 6. ábrákon egy rövid, de kellő 
részletességű blokkvázlat látható a vállal-
kozók ETCS teszt-környezeteiről.

A Siemens berendezésben a TuS (Test 
und Simulation) alrendszer felelős a tel-
jes rendszer működéséért, a funkciók 
szinkronizációjáért, a különböző prog-
ramok eseményvezérelt működéséért 
és az eltérő protokollok közötti kommu-
nikációjáért. A FALKO részegység felel 
a forgalomspecifikus üzemi szcenáriók 

futtatásáért, melyben út-idő-távolság di-
agram is számítható kapacitástervezés 
során. Az RBC ControlGuide szoftver az 
OC500-as szoftvercsomagból fejlődött 
ki, számos ország vasúti, illetve metrópro-
jektjeiben használták mint kezelőfelületet. 
Ez a kezelőfelület jelenik meg a KÖFI köz-
pontokban, forgalmi vonalirányítók asztala 
előtt, ahol nyomon követhetik 30 vonat 
ETCS működését, az érvényes meneten-
gedélyeket, aktivált lassúmeneteket és 
pályakorlátozásokat. A GeSim szoftver-
modul látja el az elektronikus biztosítóbe-
rendezés emulációt, mely során a hely-
színre is telepített valós biztber szoftver 
van betöltve egy megfelelő és kompatibilis 
szoftverkörnyezetbe, hogy a szükséges 
biztber funkciók rendelkezésre álljanak 
az ETCS vizsgálatok során. A Simis IS 
szoftverlogika és SIL4-es biztonsági szint 
rendelkezésünkre áll kétcsatornás kiala-
kításban a laboratóriumi tesztek alatt. A 
Koppelrechner a Domino típusú biztosító-
berendezések illesztőszámítógépe, ahol 
a különböző objektumállapotokat ismétlő-
jelfogókon keresztül nyerjük ki, és továb-
bítjuk az RBC felé. Az RBC ezek után úgy 
látja a D70 típusú berendezést bizonyos 
technikai szempontból, mintha az egy 
Simis IS típusú elektronikus berendezés 
lenne. Ez a rendszer csak a helyszínen 
vizsgálható. A laborban rendelkezésre áll 
egy Koppelrechner szimulátor, melyen 
emulált RBC kommunikáció tesztelhető a 
Kelenföld és Ferencváros RBC központok 
felé. A biztosítóberendezési objektum-
állapotok megfelelő formátumban kerül-
nek továbbításra az RBC központok felé 
A tesztrendszer tartalmaz egy hardveres 
OBU fedélzeti berendezést, EVC fedélze-
ti számítógéppel, balízantennával, illetve 
JRU hatósági adatrögzítővel. Ez a fedélze-
ti berendezés egyenértékű a Stadler-Flirt 
motorvonatokon üzemelő ETCS berende-
zéssel. Megtalálható egy Alcatel Lucent 
típusú routeren keresztül az optikai ösz-
szeköttetés valós GSM-R hálózat felé, 
melynek MSC központja a Horog utcában 
található, illetve a Technológiai Központ 
távközlős helyiségeiben. Rendelkezé-
sünkre áll két SIM kártya is tesztkulcsok-
kal, így az ETCS funkcionális tesztjeinket 
valós GSM-R hálózaton keresztül is meg-
valósítjuk. Kiegészítésként hadd említsem 
meg, hogy a Bajánsenye–Boba projekt 

5. ábra: Siemens tesztberendezés 6. ábra: Thales tesztberendezés
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integrációs tesztjének egy részét a Tech-
nológiai Központban elhelyezett valós 
OBU-val és tesztkulcsokkal is elvégeztük 
valós GSM-R hálózaton keresztül. A teszt-
berendezés tartalmaz még valós Messma 
DMI modult is, mely egyenértékű a moz-
donyvezetők által is használt fedélzeti 
ETCS irányítópulttal. Az ismertetett teszt-
laborról a 7. ábrán láthatunk fotót.

A Thales tesztberendezésben a fő 
elemvezérlő és processzvezérlő feladato-
kat a TVS (Test and Verification System) 
látja el. A szoftverfolyamatok szinkroni-
zálásáért felelős, illetve az üzemi szce-
náriók futtatását is ezeken a gépeken 
végezzük. Tartalmaz még szcenárió-, 
illetve topológiaszerkesztő modulokat is, 
melyekben megvalósítható akár új balízok 
projektálása, illetve az üzenetek kiértéke-
lése. A szcenáriót analizáló szoftvercso-
magban egy üzemi eset vizsgálata során 
megtalálhatóak egyben a jármű üzenetei 
(külön JRU megléte nem szükséges), illet-
ve az RBC központ üzenetei, a mozdony-
vezető kezelései, illetve a meghaladott 
balízok azonosítói a jármű által kiolvasott 
csomagokkal. A BoBa projektben a valós 
helyszínen AKF kezelőfelületeket telepí-
tett a Thales a biztosítóberendezésekhez, 
melyek a tesztberendezésben nem állnak 
rendelkezésre, helyettük EBO2 típusú 
elektronikus kezelőfelületet használ a 
rendszer. Ezért szükséges egy element-
mapping vizsgálat az AKF kezelőfelület 
adatbázisából kinyert objektumok azono-
sítói, illetve a projektált funkciók felhasz-
nálásával. Fontos, hogy minden objektum 
a megfelelő X.25 telegramokat kommuni-
kálja az RBC központ felé, a DAKO sta-
tus readeren keresztül. Ez egyben egy 
naplózó rendszer is, ahol a különböző 
biztber objektumok állapotait RBC ob-
jektum állapotokhoz rendeli a rendszer. 
Az RBC kezelőfelületet HIS-ként nevezi 
a vállalkozó, a forgalmi vonalirányító iro-
dájában ténylegesen ez a munkaállomás 
áll rendelkezésre az ETCS vonatok nyo-
mon követésére, lassújelek és pályakor-
látozások létrehozására. A Thales MOM 

parkban telepített laborjában virtuális 
Elektra berendezésekkel vizsgálhatóak 
az ETCS funkciók, míg a bécsi laborban 
valós Elektra biztosítóberendezések áll-
nak rendelkezésre, melybe a 4 kezelési 
körzet bármelyike betölthető. A DAKO 
status readeren dinamikusan nyomon 
követhetőek a biztosítóberendezési ob-
jektumok állapotváltozásai, a telegramfo-
lyamok a különböző csatornákon, illetve 
zavartatásvizsgálat is elvégezhető, mely 
érinti az ETCS menetengedély-számítási 
folyamatokat is. Az OMS szerver rögzíti 
ténylegesen az RBC központ csatornáin 
megjelenő üzenetfolyamokat, ez szüksé-
ges mind a laboratóriumi, mind a helyszí-
ni vizsgálatokhoz. Egy külön monitoron a 
jelfogóhelyiségben látható pl. az összes 
főjelző jelzési képének változása vagy az 
optikák zavarállapota. Kiolvasható még az 
RBC és a jármű fedélzeti berendezése kö-
zötti kommunikáció valós adatfolyamként,
hexadecimálisan kódolt, illetve kiértékel-
hető formában is. Az ismertetett teszt-
laborról a 8. ábrán láthatunk fotót.

A tesztberendezéseken végzett ETCS 
vizsgálatok lehetőséget biztosítanak a 

biztonságkritikus üzemi esetek kipróbálá-
sára, egyben költséghatékony megoldás 
mind az üzemeltető, mind a vállalkozó ré-
szére. A funkcionális tesztek 70-80 szá-
zaléka elvégezhető laboratóriumi környe-
zetben a forgalom tényleges bevonása és 
zavartatása nélkül. Ugyanakkor a rendel-
kezésre álló vizsgálati időkeretet hatéko-
nyan ki lehet használni, hiszen a karban-
tartási idők is lényegesen alacsonyabbak, 
mintha a vizsgálatokat valós rendszeren 
végeznénk. Az RBC központok Magyar-
ország-specifikus funkciói dióhéjban: 
tolatás, szintátmenet nemzeti STM/EVM 
szintről ETCS Level1/2 szintre, RBC által 
fedezett állomási sorompók, balízzal fe-
dezett vonali sorompók, állomási indítású 
vonali sorompók RBC és balíz által fedez-
ve, permisszív közlekedés, hívójelzés/
hívásfeloldó, ideiglenes sebességkorlá-
tozások, felsővezetéki korlátozások, rész-
ben felhasznált vágányút sérülés, RBC-k 
közti átmenet.

A 9. és 10. ábrákon egy Siemens be-
rendezésen vizsgált ETCS L2 meneten-
gedély látható több alrendszer szempont-
jából.

7. ábra: Siemens tesztlabor a Technológiai Központban 8. ábra: Thales tesztlabor a MOM Parkban

9. ábra: FALKO menetvezérlő

10. ábra: GeSim elektronikus biztosítóberendezés emuláció
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A FALKO modulon, mely csak a teszt-
berendezésen áll rendelkezésre, egy 
vonat látható a martonvásári RBC kör-
zetben, Tárnok állomáson. A vonat Full 
Supervision (FS), teljes felügyeleti üzem-
módban közelíti a bejárati jelzőt. A 10. áb-
rán a beállított vágányút GeSim Simis IS 
biztosítóberendezési emulációja látható 
lezárt érintett és oldalvédelmi váltókkal. 
Az RBC a menetengedély számítása so-
rán a váltóállapotokat is figyelembe veszi. 
A GeSim segítségével lehetőségünk van 
az összes olyan biztonságkritikus biztber 
eseményt előállítani, amely a valóságban 
előfordulhat, így megvizsgálhatjuk a reak-
ciókat, következményeket. Az ábrán látha-
tó a GeSim ECC szint is, mely a központi 
Simis számítógépeket képezi le, megtalál-
hatóak a valós rendszer alapján az összes 
elemvezérlő kártya (váltók, jelzők, térközi 
objektumok). Ez a komponens beolvassa 
a biztosítóberendezési állapotokat, és 
közvetlenül az RBC-re kapcsolódik.

A 11. ábrán Ferencváros állomás látha-
tó, ahol a vonat érvényes FS menetenge-
déllyel közlekedik. Az AXON-6M gyártmá-
nyú D70 biztosítóberendezés szimulátor 
lehetővé teszi a Domino típusú állomások 
tesztelését ETCS környezetben. Lehető-
ségünk van szintén biztonságkritikus ob-
jektumállapotok során tesztelni az ETCS 
rendszer működését a Koppelrechner 
által kinyert információk alapján.

A 12. ábrán a TrackPresentation (TuS) 
alrendszer látható, ahol egy RBC-k közöt-
ti határátmenetet valósítottunk meg Ke-
lenföld és Martonvásár körzetek között. 
A vonat behalad a fogadó RBC körzetébe 
érvényes FS menetengedéllyel, és nyo-
mon tudjuk követni a szükséges sebes-
ségváltozásokat, melyek a pályára érvé-
nyesek. A fogadó RBC úgynevezett RRI 
(Route Related Informations) üzenetekkel 
továbbítja a szükséges menetengedély-
információkat az átadó RBC-nek, hogy 
az „RBC átmenet” működés során előre-
láthatóan biztonságosan és transzparens 
módon történjenek a folyamatok.

A 13. ábrán a mozdonyvezető ETCS 
DMI kijelzője látható. A hívójelzés kivezér-
lése után OS (On-sight) üzemmódba kerül 
és 15 km/h-val haladhat tovább a céljelző 
felé. A hívójelzés váltózavar miatt került ki-
vezérlésre. A vonat közelít a kijárati jelző 
felé, majd miután 400 m-re megközelítette 
a szabad állású kijárati jelzőt, úgynevezett 
TAF (Track Ahead Free) eljárás során FS 
menetengedélyhez jut a pályára maximá-
lisan megengedett sebességgel. A TAF 
felhívást a mozdonyvezetőnek nyugtáznia 
kell, csak utána lép érvénybe. Itt kettős 
nyugtázást követel meg az ETCS műkö-
dés, hogy a mozdonyvezető megbizonyo-
sodjon róla: „Az előttes pályarész szabad”.

Az RBC kezelőfelületeken a vonatszim-
bólumok láthatóak a hozzájuk rendelt érvé-
nyes menetengedélyekkel. Ezeket a keze-
lőfelület zöld színnel jelölni. A sárga színnel 

jelölt téglalapok lassújeleket jelölnek, 
melyeket az operátor egyenként felvesz 
hektométertől hektométerig, illetve aktivál-
nia és nyugtáznia is kell, hogy érvényesül-
jenek. A 14. és 15. ábrákon látható a mar-
tonvásári RBC kezelőfelületen létrehozott 
és aktivált lassúmenet-táblázat . Fontos, 
hogy csak új menetengedélyben érvénye-
sülnek a lassújelek. A későbbiek során 
rendelkezésre áll majd egy tool, mely ké-
pes lesz a FOR rendszerből kinyert, Excel 
formátumú lassújeltáblázatokat importálni 
az RBC kezelőfelületbe.

A 15. ábrán látható topológia a lassúje-
leket sárga színnel jelöli a kezelőfelületen 
a maximálisan megengedett sebesség 
megjelölésével. A vonatszám és az ETCS 
üzemmód fekete-fehér, míg a vonatra érvé-
nyes menetengedély zöld színnel látható. 
Az ábra alján lévő folyamat bemutatja egy 

lassújel létrehozását. Ki kell tölteni a sza-
kaszra vonatkozó hektométer adatokat, a 
lassújel irányát, a maximálisan megenge-
dett sebességet és egy rövid leírást. Ez-
után a jobb alsó sarokban lévő checklist-
en jóvá kell hagyni a lassújelben definiált 
értékeket. Ezt a biztonsági funkciót a las-
sújel aktiválásánál újra véghez kell vinni.

Az üzemi forgatókönyvek vizsgálata 
után lehetőségünk van egy külön számító-
gépen a kiolvasott JRU adatok elemzésé-
re. (Ez azt modellezi, mintha próbafutások 
után a jármű fedélzeti adatrögzítőjét ele-
meznénk.) A dinamikus sebességprofil, 
küldött és fogadott RBC üzenetek (a rész-
letes csomagtartalmakkal együtt SRS 
szerint) az RBC és jármű között lebonyo-
lított üzenetváltások egytől egyig megte-
kinthetőek a toolban. Fontos még figye-
lembe venni a kiolvasott balízadatokat, 

11. ábra: AXON-6M Domino70 szimulátor (FC)

12. ábra: Track Presentation – RBC handover

13. ábra: Látra közlekedés, TAF eljárás
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mozdonyvezető általi kezeléseket és a 
legkorlátozóbb sebességprofilt stb.

A 16. és 17. ábrákon Thales rendsze-
ren vizsgált ETCS funkciók láthatóak. A 
Virtuális Elektra EBO2 kezelőfelületén 
egy vonatszimbólum látható, mely Zala-
szentiván állomáson áll a VI. számú foga-
dóvágányon. A kijárati jelző szabad jelzési 
képet mutat. A vonat a jelző meghaladása 
után érvényes Full Supervision meneten-
gedélyhez jut.

A fő különbség a Siemens és Thales 
tesztberendezések között, hogy a Thales 
berendezés valós EBO2 kezelőfelületet 
használ a forgalomirányításra, míg a Sie-
mens berendezésen ez a FALKO funkciók 
által automatikusan ÖJÜ jelleggel működik.

A Virtuális Elektra berendezésnek van 
egy elemvezérlő része, az EPS, ahol lehe-
tőség nyílik a különböző biztosítóberen-
dezési objektumok „bitmanipulációjára”, 
mely során az objektum által felvett és 
RBC felé közvetített állapotok változtatha-
tóak, például egy főjelző megállj, szabad 
jelzése, vagy akár egy hívójelzés, vagy 
érvénytelen jelzési kép. Mivel az ETCS 
rendszerek főként a főjelzők jelzési képei 
alapján biztosítják a vonat számára a me-
netengedélyt, a főjelzők bitmanipulációja, 
vagy akár egy váltó-állapotváltozás módo-
sítja a menetengedély jellegét. Egy zavar-
állapot végkifejlete ebből adódóan lehet 
UeS (Unconditional emergency Stop), 
feltétel nélküli vészmegállítás vagy CeS 
(Conditional emergency Stop), feltételes 
vészmegállítás, attól függően, hogy a jár-
mű hol helyezkedik el a főjelzőhöz képest.

Ideiglenes sebességkorlátozás is lét-
rehozható állomási sorompó „bitmanipu-
lációjával”, ilyenkor az RBC által fedezett 
sorompó zavarállapotát értékeli ki az ETCS 
rendszer, és 15 km/h (zavar) vagy 120 
km/h (hiba) sebességkorlátozást állít be a 
sorompó pozíciójára. A számított meneten-
gedély erre a pozícióra egy SSP-vel lesz 
érvényes. Amennyiben a sorompó zavarál-
lapota megszűnik, a sebességprofilt deakti-
válja az RBC, és újra a maximális sebesség 
lép érvénybe. A sorompók zavarállapotát 
úgynevezett UnivScannerek segítségével 

14. ábra: RBC kezelőfelület, lassújeltáblázat 15. ábra: RBC kezelőfelület, lassújel létrehozása

16. ábra: Virtuális EBO2 kezelőfelület

is elő lehet állítani, előre definiált ETCS te-
legramként. A 18. és 19. ábrák a „bitmani-
pulációk” lehetőségeit mutatják be.

A 20. ábrán az RBC kezelőfelülete látha-
tó (HIS). Ezt a számítógépes munkahelyet 
a forgalomirányítók részére telepítik majd.

Az ETCS kezelőfelület kicsit másként 
alakul, mint a másik vállalkozónál. A külön-
böző állomások különböző ablakokban 
jeleníthetőek meg a jobb áttekinthetőség 
érdekében. Ezzel többmonitoros munka-
állomás is könnyen létrehozható.

17. ábra: Virtuális Elektra biztosítóberendezés szimuláció

18. ábra: Virtuális Elektra elemvezérlő
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A Thales tesztberendezésben rendel-
kezésre áll egy járműhöz két DMI ablak 
is. Az egyik megjelenítési funkciót tölt be, 
mely nagyon jó közelítéssel hasonlít a valós 
ETCS fedélzeteken lévő DMI-hoz. A másik 
adminisztrátori jogosultságokkal rendel-
kezik, és a legelemibb OBU funkciókat is 
lehet rajta módosítani, ezáltal bármilyen 
járműtípus szimulációja rendelkezésre áll 
a tesztkörnyezetben. Az ETCS parancsok 
manuálisan is megadhatóak az adminiszt-
rátori felületen (pl. Start of Mission, Tolatá-
si engedély, End of Mission, Nyugtázások, 
Vonatadatok módosítása, TAF stb.).

A Technológiai Központban végzett 
projektálási és funkcionális ETCS, RBC 
vizsgálatok lehetővé teszik a különböző 
forgalmi szituációk reprodukálását a for-
galom tényleges zavartatása nélkül, üzemi 
költségek jelentős mértékű megtakarítá-
sával. Biztonságkritikus üzemi esetek (jel-
zőzavar, váltóvégállás elvesztése, részben 
felhasznált vágányút sérülése, sorompó-
zavarok) is vizsgálhatóak a valós/emulált 
biztosítóberendezések működésébe való 
beavatkozással, illetve a jármű beállításai 

19. ábra:
Állomási sorompó bitmanipulációja

20. ábra: RBC kezelőfelület, HIS

is rendelkezésre állnak. A komplex hardver 
és szoftver komponensek rendelkezésre 
állására a gyártók vállalnak garanciát, a 
verziók mindig naprakészek az aktuális 
baseline, illetve projektálási adatok és 
országspecifikus funkciók betöltésével. Az 
üzembe helyezések után is rendelkezés-
re állnak a laboratóriumok, hogy a menet 
közben felmerülő hiányosságokat, hibákat 

vagy új funkciókat vizsgálni lehessen, vagy 
a nem egyértelmű fogalmi szituációk rep-
rodukálásának lehetőségével. A Techno-
lógiai Központban rendelkezésre áll majd 
a jövőben mind a Siemens, mind a Thales 
oldaláról ETCS és RBC diagnosztikai mun-
kaállomás, melyek segítségével betekin-
tést nyerhetünk az alrendszerek rendelte-
tésszerű működésébe.

21. ábra: DMI fedélzeti megjelenítő és kezelőfelület

Die komplexe Prüfung des streckenseitigen Subsystems vom ETCS 
(European Train Control System)
In Ungarn wird die Prüfung von zwei Hauptpilotprojekten seit 2012 in 
mehreren Phasen durchgeführt.
Das Projekt Siemens Budapest – Székesfehérvár  erfasst zwei große 
Stationen mit D70-Anlage: Kelenföld und Ferencváros. Drei Stücke von 
RBC-Zentralen stehen in den Stationen Martonvásár, Kelenföld und Ferenc-
város zur Verfügung. Die dritte Phase der Prüfungen sind die Ortsprüfungen 
und Fahrzeuglaufen, die schon abgelaufen sind, deren Bearbeitung ist im 
Lauf.
Das andere ETCS-Pilotsystem wird von Thales im Rahmen des Projektes 
Bajánsenye – Boba mit einer RBC-Zentrale.  Bei den Prüfungen sind die 
Prüfung der Datenbasen sowie die Prüfung der Stellwerkschnittstelle neben 
einem realen Elektra-System passiert. Die drittenphasigen Ortsprüfungen 
sind bevorstehend ab Januar nächstes Jahr.
Dieser Artikel stellt die RBC-Zentralen von SIMENS und THALES und die 
Prüfmöglichkeiten der dazugehörigenden Subsysteme vor, sowie gibt die 
ETCS-Testumgebungen der Unternehmer bekannt. Eine projektspezifische 
Datenbasenprüfung vorbeugt den funktionellen Testen in der ersten Phase. 
Die Unternehmer gewährleisten die Daten, die die Konfiguration der im 
Projekt gelieferten RBC-Zentralen und die topologischen Datenbasen 
beinhalten.
In der zweiten Prüfphase können die ETCS-Funktionen in der tatsächlichen 
Softwareumgebung getestet werden. Bei den Testen werden die 
funktionellen und betrieblichen Fälle nach der Betriebskonzept sowie von 
der Technologischen Zentrale definierten Technologieliste geprüft.

European Train Control System (ETCS) complex system/subsystem 
tests
There are two major pilot projects in Hungary since 2012, the system/
subsystem tests are going on in three different phases.
The manufacturer Siemens making the project so called FEFE (Budapest-
Székesfehérvár), which contains two classic big Domino70 stations: Kelen-
föld and Ferencváros. Three different RBC central components are available 
at Martonvásár and at Ferencváros/Kelenföld stations. The phase three of 
the system tests have been started and have great progress with locomotive 

tests, the evaluation of the examinations are going on. The other pilot pro-
ject is made by the other manufacturer Thales, which is placed at Bajánse-
nye-Boba area, with one RBC central component. During the examinations 
the data-preparation and database tests are fulfilled, and with real Electra 
electronic interlocking system the RBC-DAKO interface tests as well. The 
phase three of the tests is expected from next year Q1.
The current article shows the examination possibilities of SIEMENS and 
THALES RBC central equipment and subsystem analysis, and demonstrates 
the manufacturer’s test-equipments. 
The first phase of the complex system tests is the basis, and pre-requirement 
of the other phases, the so called data-preparation/database test. The 
manufacturers give us the input documents and databases, which contains 
the project specific topology and projected functional configuration of the 
current RBC system. 
The second phase can start only, when the first phase tests are fulfilled, and 
there are no safety-critic issues in projected data. The ETCS functionality 
can be tested int he real emulated software environment in a software-shell. 
The operational concept of MÁV contains all the possible traffic scenarios, 
which are possible in Hungarian specific train controlling systems. The 
phase two tests are made according to our official and certified ETCS 
functional-catalogue in Technology Center. 
The phase three of the tests are prepared in the real track, the so called 
on-site tests. First the level crossing components, LEUs, fix and transparent 
balise examinations are going on, after that the locomotive tests are possible 
to start. 
In Technology Center the data-preparation and functional tests allows the 
operator/maintenance persons to test and reproduce the different traffic-
management scenarios without affecting the official timetable traffic of MÁV. 
After the commissioning the test-systems are available in the laboratory, so 
parallel with the ongoing operation, the new issues can be handled flexible. 
It gives the possibility to test new functional requirements and unequivocal 
operational scenarios with deep analysis. 
In the future the two manufacturer’s Thales and Siemens ETCS and RBC 
diagnostic systems will be available in Technology Center, with the possibility 
to take a closer look in the intended operation of the trackside equipment.
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A Vasúti Erősáramú Alapítvány 2017. ok-
tóber 24–26. között rendezte a IV. Vá-
rosi Közlekedési Áramellátási Konferen-
ciát az immár megszokott helyszínen, 
Harkányban. A rendezvény együttmű-
ködő partnerei a Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága, 
Műszaki és Földtani Szakbizottságának 
Közlekedési Munkabizottsága, a KTE 
Városi Közlekedési Tagozat Infrastruktú-
ra Szakosztálya, a KTE Baranya megyei 
Területi Szervezete voltak.

A konferencia megteremtette annak 
lehetőségét, hogy a beruházó-, gyár-
tó-, tervező-, kivitelező- és üzemeltető-
cégek, továbbá a városi közlekedés 
áramellátási szakemberei között létre-
jöjjön, illetve folytatódjon a többoldalú 
személyes és szakmai kapcsolat. A 
konferencián a résztvevők közvetlen 
tájékoztatást kaptak a szakirányú IKOP 
fejlesztések jelenlegi helyzetéről, az 
üzemeltetők előadóitól a fejlesztési 
terveikről, a folyó fejlesztések állásá-
ról, a szakterület hazai és nemzetközi 
fejlesztési, üzemeltetési, karbantartá-
si eredményeiről, az üzemeltető- és a 
karbantartószervezetek, társaságok ta-
pasztalatairól.

Az elhangzott előadások többek között 
az alábbi témákat ölelték fel:
–  a budapesti villamoshálózat áramellá-

tásának újdonságai;
–  energiairányítási menedzsment, 

energiafelhasználási teljesítési muta-
tók a DKV Zrt.-nél;

–  túlfeszültség-védelem a DC alállo-
másokban;

–  GA-WIRE tervezőprogram bemutatá-
sa;

–  városi vasúti áramellátás műszaki 
megoldásainak történeti változásai;

–  ABB készülékek a DC állomásokban;
–  MÁV-HÉV: múlt, jelen, jövő;
–  kisteljesítményű áramellátó rendsze-

rek a városi közlekedésben;
–  túlfeszültség-korlátozók városi közle-

kedési hálózatokban;
–  az M3 rekonstrukció tervezésének 

érdekes megoldásai;
–  a SIEMENS tapasztalatai az elmúlt 

évek közlekedésfejlesztési projekt-
jeiben;

–  az M2 és M4 metró áramellátásának 
üzemeltetési tapasztalatai;

–  retrofit megoldások az áramellátás-
ban;

–  aktív harmonikus szűrők;
–  SIL biztonsági szintű villamos váltók 

és vezérlések;
–  a FUX Zrt. alkalmazásorientált fej-

lesztései a városi villamosközlekedés 
számára.

A konferencia 
főtámogatója 
a SIEMENS Zrt. volt, a támogatók: ABB 
Kft., FUX Zrt., DUNAGÉP Zrt., TEN-T 
Zrt., INFOPLAN Kft., Power Quattro 
Zrt., OMEXOM Kft., VÁV Union Kft., 
KRL Kontrol Kft., GANZ TRAM Kft. és 
VILLFELÉP Bt. A sikeres konferencián 
29 cég és 107 résztvevő képviseltette 
magát.

IV. Városi Közlekedési Áramellátási
Konferencia Harkányban

A rendező Vasúti Erősáramú Alapítvány a konferencia alkalmából jelentette 
meg Csoma András: Nagyvasúti villamos vontatás felsővezetéki berendezé-
sei 1. kötetét. A könyv megjelenésével az író, a kiadó méltó emléket állít a ma-
gyar villamos vontatás megindulásának. 85 évvel ezelőtt, 1932. augusztus 
17-én a sikeres próbákat követően a V40 sorozatú 001 pályaszámú mozdony 
megkezdte vasúti szolgálatát. A magyarországi villamos vontatás háromnegyed 
évszázad alatt nagy fejlődésen ment keresztül, gazdag szakirodalma gyűlt össze. 
A korszerű felsővezetéki villamos energiaellátó rendszernél egy régen hiányolt, új 
szakkönyvsorozatnak kell követni a villamos vontatás szakirodalmát.

A kiadásra kerülő szakkönyvsorozat első kötete felépítésében, szakmaiságában, 
szabatos műszaki nyelvezetével alapot ad a villamos vontatás energiaellátó hálózat 
szakirodalmának újrateremtéséhez: foglalkozik a magyar vontatási rendszer kialaku-
lásának történelmi bemutatásával, a villamosenergia-ellátás országos rendszerhez 
csatlakozásával; a vontatási menetdinamikával, a jármű és pálya kölcsönhatásával; 
a felsővezetéki hálózat ismertetésével; az energiaellátási és a védelmi berendezé-
sekkel. A várhatóan jövő évben megjelenő 2. kötet foglalkozik az áramszedő–mun-
kavezeték kapcsolat hatásával, a hosszlánc geometriai kialakításával, a hosszlánc 
magassági nyomvonalvezetését, a hosszlánc szerkezeti magasságát meghatározó 
szempontokkal, a felsővezetéki tartószerkezetekkel, tartóoszlopokkal, a felsőveze-
téki oszlopok alapozásával, a felsővezetéki rendszer tervezési kérdéseivel, villamos 
tulajdonságaival, villamos szempontú kialakításával.

A könyveket megismerő, alapismeretekkel rendelkező szakember rendszerbe 
foglalva alapos ismereteket szerezhet a nagyvasúti villamos vontatás felsővezeté-
ki berendezéseiről, a hazai és a nemzetközi előírásokról, szabványokról, az ÁME 
előírásokról. Pálmai Ödön
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A Déli Vasút (DV) – későbbi Duna-Száva-
Adria Vasút (DSzAV) – kisebb állomási 
biztosítóberendezéseinek történetéből 
eddig az őket megépítő vasúttársaságok 
üzemeltetési időszakát tekintettem át; a 
legutóbbi rész 1928-ban zárult Balaton-
szemes állomás EIVRT-Neumann (EN) 
berendezésének egykészülékes Siemens 
elektrodinamikus („VES”) biztosítóberen-
dezésre cserélésével. Az 1920-as évek 
folyamán a DSzAV az EN berendezéseket 
Albertfalva-Budafok kivételével SH (Mura-
keresztúr, Kiscséripuszta, Velence) vagy 
VES (Balatonszemes, Székesfehérvár) 
berendezésekre cserélte, Balatonaliga 
állomás esetében a Götz berendezések 
lecserélését is megkezdte.

A DV magyarországi vasútvonalait üze-
meltető DSzAV az 1929-es gazdasági 
válság következtében anyagilag meggyen-
gült, vasúthálózatának üzemvitelét 1932. 
július 1-jétől a MÁV látta el. Ez az átvétel 
a lényegesebb vasútüzemi, foglalkoztatá-
si feladatok (pl.: személy- és áruszállítási 
viszonylatok átszervezése, vasútgépészeti 
megoldások egységesítése, a különféle 
szerződések rendezése, az egykori DV-, 
DSzAV-alkalmazottak biztosítási és nyug-
díjügyeinek rendezése) mellett a DSzAV 
sajátos biztosítóberendezéseinek üzemel-
tetését is magába foglalta. A „magyar ál-
lam általi üzembevétel” időszakáról, az azt 
követő évekről a MÁV Igazgatóság 1907 
és 1937 között iktatott irattári anyagának 
Budapest 1945-ös ostroma idején bekö-
vetkezett pusztulásának, megsemmisülé-
sének következtében közvetlen írásos for-
rások jelenleg nem állnak rendelkezésre; 
az eseményekről legfeljebb későbbi visz-
szaemlékezések nyújthatnak támpontot.

Plugor Sándor 1953-ban megjelent Vas-
úti biztosítóberendezések c. munkájában – 
mint arról már jelen cikksorozat III. részé-
ben is említést tettem – megemlékezik az 
„Elfoglalt vágányok biztosítására szolgáló 
kulcsos berendezések” (EVBSzKB) néven 
hivatkozott jellegzetes déli vasúti forgalmi-
biztosítóberendezési intézkedésrendszer 
használatának megszüntetéséről. Vissza-
emlékezése szerint az üzembevételt köve-
tően nem sokkal hagyták föl a rendszert, 
részben azért, mert a vonatszemélyzet gya-
korta elhurcolta az őrizetükre bízott vágány-
lámpásokat, egy-egy vágány „hamis fog-
laltságával” jelentős forgalomhátráltatást 
okozva. Az EVBSzKB rendszerek kikap-
csolása során a kulcsfüggéses lámpástáb-

A Déli Vasút kisebb állomásain alkalmazott
biztosítóberendezések
(4. rész: a MÁV-üzembevételt követő időszak)

OPPERHEIM GÁBOR
lákat és a vágánylámpásokat leszerelték, a 
Götz berendezések esetében azonban a 
vágányúti kulcsok rendszerét meghagyták, 
a forgalmi szolgálattevő vágányutak feletti 
rendelkezési jogának biztosítása végett. 
(Mint ahogy erre a korábbi részekben is 
utaltam, a későbbi szakirodalmak ezeket a 
rendelkezőkulcsokat a Götz berendezések 
gyártáskori rendszerelemének tekintették.) 
Azokon a Götz állomásokon, ahol nem sze-
reltek fel EVBSzKB rendszereket, termé-
szetesen továbbra sem üzemeltek vágány-
úti rendelkezőkulcsok.

Az üzembevétel folyamatának esemé-
nyeihez adalékként szolgálnak egy 1940. 
április 7-én Budapest Déli pályaudvaron 
aláváltás miatt bekövetkezett siklás vizs-
gálati iratai (az aláváltást egy vágányút idő 
előtti feloldhatósága okozta, a vizsgálat 
során tervi-rajzi hiányosságok is felme-
rültek, azonban mint kiderült, egy érintő 
hibásodott meg). A vizsgálat folyamán a 
távirdaintézőség megemlítette, hogy az 
állomás biztosítóberendezésének rajzait 
nem kapták meg az üzembevételkor, így 
elzárási tervét is saját rajzolóikkal kellett 
elkészíttetniük az üzemelő berendezés 
felmérése alapján. (Napjainkban Buda 
Déli Vasút állomás 1929. évi elzárási terv-
vel ellátott kezelési szabályrendeletének 
2 példányának előfordulása ismert – a 
MÁB TEBTK Műszaki Könyvtárában és a 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Központi Könyvtárában.)

Az üzembevétel folyamán feladatként 
merült föl a DV és DSzAV MÁV-gyakorlattól 
eltérő, osztrák szokásoknak megfelelő vá-
gányszámozási rendszerének MÁV-osítá-
sa, ennek végrehajtásáról azonban jelen-
leg nem állnak rendelkezésre a források.

Szórványos jellegű fejlesztések, 
biztosítóberendezés-cserék
egyes állomásokon

Albertfalva-Budafok
A MÁV általi üzembevételkor már egye-
dül csak Albertfalva-Budafok állomáson 
üzemelt EN berendezés. (A MÁV 1932. 
augusztus végén kelt 6 éves biztosító-
berendezés-építési tervében szerepel az 

állomás „korszerűtlen, elhasználódott” 
biztosítóberendezésének cseréje.) A Pes-
ti Üzletvezetőség 1933. július 1-től érvé-
nyes Közlekedési Határozmányai szerint 
az állomáson már csak villamos védjelzők 
– igaz, a villamos védjelzők esetében 
szokatlan módon előjelzőkkel –, illetve 
sorompófedező tárcsás jelzők üzemeltek; 
az előjelzős villamos védjelzők használata 
az EN berendezés részbeni továbbüze-
melését mutathatja. Az állomáson 1938-
ban kétállítós SH rendszerű biztosítóbe-
rendezést helyeztek üzembe.

Bodajk
Bodajk állomás volt az utolsó, ahol Götz 
rendszerű állomási biztosítóberendezés 
került megépítésre (1929), az 1930-as 
évek második felében a környező bányák-
ból kitermelt bauxit keskeny-nyomközű 
vasutakról történő átrakása növelte az ál-
lomás forgalmát, az állomást bővítették. 
Ehhez kapcsolódóan Götz berendezését 
elbontották, és helyette új, kétállítós SH 
berendezést helyeztek üzembe 1938-ban. 
Az állomáson leszerelt 7 csoport érintősínt 
tartalékkészletté nyilvánították (ezt meg-
előzően a budapesti üzletvezetőségnek 
nem volt tartalék érintősínkészlete).

Lövő
A Déli vasúti rendszerű kisebb állomási 
biztosítóberendezések (DK) 1906-ban 
épített mintapéldánya helyett 1939-ben 
a MÁV új, kétállítós SH rendszerű bizto-
sítóberendezést építtetett. A berendezés-
csere okáról nem áll rendelkezésre forrás.

Vasvár
Az üzletviteli szempontból állomáson, for-
galmi szempontból vonatjelentő megálló-
rakodóhelyen (1. ábra) 1940-ig egy Götz 
és egy „TRT” állítóbakokból összeépített 
biztosítóberendezés üzemelt. (Jelen so-
rok írójának feltételezése szerint a két 
állítóbak az állomás váltóinak utólagosan 
történt központi állításba vételével lehetett 
kapcsolatos.) A Szombathelyi Üzletveze-
tőség egyes iratokban a régi berendezést 
mint „fabódéban álló, összeszerelt ba-
kot”, másutt mint két vasszekrényben el-
helyezettet említi (utóbbi volt a Götz mrh-i 

1. ábra: Vasvár állomás helyszínrajza (1940)
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biztosítóberendezéseinek alapvető kiépí-
tési formája). Mindenesetre 1940-ben az 
„állomás” új, falazott állítóközpontot ka-
pott, és ebbe már nem kívánták átszerelni 
a régi állítókészülékeket.

Az „állomás” új biztosítóberende-
zését feloldókészülék nélküli egyállító-
központos SH berendezésként készítet-
ték el (2. ábra). Az egyetlenegy beállítható 
és lezárható vágányútnak („áthaladás az 
átmenő fővágányon kezdő- vagy végpont 
felől”) köszönhetően egyszerűsítések-
kel élhettek, elegendő volt csupán egy 
vágányúti blokkelempár alkalmazása, 
elmaradhattak a vágányúti rendelkezés, 
vágányszámjelzés szerelvényei; a menet 
irányát a forgalmi iroda által feloldott bejá-
rati jelzőblokk szabta meg.

A „megálló-rakodó állomás” új biztosí-
tóberendezésének készülékeit a Szom-
bathelyi Üzletvezetőség Vinár állomás 
1932-ben leszerelt 1907-es EIVRT biz-
tosítóberendezésének készülékeiből ala-
kította át. Vinár állomás 1907-es beren-
dezése két állítóbakból (reteszes irodai, 
kulcsos őrhelyi) és a rájuk szerelt három-
részes villamos blokkszekrényekből állt, 
az állítókészülékek között jelzőblokkos 
kapcsolat volt. Vasvár állomáson az egyik 
állítóbakra már nem volt szükség, a ren-
delkezői blokkszekrény faaljzati szekré-
nyen került elhelyezésre.

Újudvar
1942–1943-ban tervek készültek Újudvar 
állomás vágányainak meghosszabbításá-
ról, az átépítés miatt az állomás „DSzAV” 
biztosítóberendezésének módosítását is 
tervbe kellett venni. Az állomás Szombat-
hely felőli váltókörzete a vonal felé mozdult 
volna, a váltók állítási távolsága az eddigi 
420 m-ről 500 m-re növekedett volna (3. 
ábra). A 420 m napjainkban már állítási 
határon túli értéknek számít, a tervezéskor 
még éppen határon lévőként elfogadták. A 
tervezett átépítés után azonban a szombat-
helyi váltókörzetet mindenképpen ki kíván-
ták kapcsolni a központi váltóállításból.

Két biztosítóberendezési tervezetet 
nyújtottak be, az „A” jelű szerint a Szom-
bathely felőli váltókörzetben újonnan 
épített őrhelyről központi állításban és 

ellenőrző reteszelésben tartották volna 
a váltókat, ezen felül innen kezelték vol-
na a váltókörzet tapintósíneit is (4. ábra). 
A központi és a kihelyezett állítóközpont 
között vonóvezetékes reteszelés létesült 
volna, az új állítóbak vágányúti kallantyúját 
II. vagy III. vágányra elfektetett állásban 
tartotta volna az állítóközponti reteszelés, 
cserébe elfektethetővé válhatott a közpon-
ti állítómű vágányúti kallantyúja. Az elzárá-
si tervből sajnálatos módon nem derül ki 
egyértelműen a készülékközi reteszelés 
működésese: az állítóközpontból kezelt 
reteszemeltyű az új állítókészüléken elhe-
lyezett reteszkoronggal zárta volna el a vá-
gányúti kallantyút, vagy az új állítóközpont 
hozzájárulási emeltyűje szabadította volna 
fel a központi állítómű reteszkorongját. Az 
állomásra egyéni kijárati jelzők felállítását 
is tervezték, ennek ellenére megmaradt 
volna az áthaladási kényszer (átmenő fővá-
gányokra vonatkozó vágányutak esetében 
a vágányúti kallantyú a kezdő- és végponti 
vágányút részére is elzárta a váltókat).

A „B” jelű tervezet szerint a szombat-
helyi váltókörzet továbbra is a központi ál-
lítóműbe lett volna bekötve, csak a váltók 
lettek volna helyszíni állítással és központi 
reteszeléssel bekapcsolva, és kijárati 
jelzők sem kerültek volna felállításra. A 

fennmaradt iratokból nem derült ki, me-
lyik változatot fogadták el, de a bekerülési 
költségekre és anyaghiányra tekintettel 
valószínűleg a helyszíni állítású – központi 
reteszelésű megoldásra eshetett (volna) 
a választás. Az állomás (és a biztosítóbe-
rendezés) átépítése vélhetően nem tör-
tént meg, legalábbis a biztosítóberende-
zés 1955-ös átalakításának tervezetében 
az állomás továbbra is egyállítós, mindkét 
állomásvégen központi állítású váltókkal, 
kijárati jelzőkkel el nem látott.

Több állomást érintő átalakítások

„Előjelzős karos védjelzős berendezé-
sek” létesítése
Az 1930-as években a vasúti közlekedés 
gazdaságosságát növelendő a fővonali-
nak tekintett állomások biztosítási szín-
vonalának emelését is programba vették 
– elsősorban a közlekedő tehervonatok 
sebességének, illetve tengelyszámának 
növelése érdekében. Leggyakrabban villa-
mos védjelzőket és régebbi kivitelű karos 
védjelzős állítóbakokat cseréltek „előjelzős 
karos védjelzőkre” (mai szóhasználatunk-
kal nembiztosított alakjelzőkre), ritkáb-
ban biztosítóberendezéseket építettek. 
Így épültek 1937-ben Góla, Berzence és 
Vízvár állomásokon is nembiztosított alak-
jelzős berendezések. A három állomáson 
a meglévő Déli Vasúti eredetű „Létesítmé-
nyek központi váltóállítás részére” (LKVR) 
állítóbakokkal kulcsos függést létesítettek, 
a jelzőket csak akkor lehetett „szabad” ál-
lásba állítani, ha előtte a váltóállító bak zá-
rát kulccsal elzárták, és ezzel a váltókat ál-
líthatatlanná tették; a kulcsfüggés azonban 
nem képviselt vágányúti ellenőrzést.

Arról, hogy 1937 előtt milyen jelzőbe-
rendezések üzemelhettek a fenti három 
állomáson, és ezek esetleg hasonló mó-
don kulcsfüggésben álltak-e a váltóállító 
bakokkal, jelenleg nem állnak rendelke-
zésre források.

2. ábra: Vasvár új berendezésének készülékfejrajzai (1940)

3. ábra:
Újudvar állomás tervezett átépítésének helyszínrajza az „A” változat szerint (1942)

4. ábra:
Újudvar állomás a tervezett átépítés „A” változata szerinti állítókészüléki fejrajzai (1942)
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A balatoni vasutak biztosítása az 1930-
as években
Az első világháború után a Balaton vált 
Magyarország legjelentősebb üdülőteré-
vé. A növekvő üdülőforgalmat elsősorban 
a MÁV Adonypusztaszabolcs–Börgönd–
Tapolca és a DSzAV Buda–Székes-
fehérvár–Nagykanizsa egyvágányú 
vasútvonalainak kellett kiszolgálnia. Biz-
tosítóberendezési szempontból érdekes-
nek mondható, hogy mindkét vasútvonalat 
egyállító-központos jellegű berendezé-
sekkel biztosították, a tapolcai vasútvonal 
1909-es megépítésekor a legtöbb állo-
máson az EIVRT reteszes biztosítóberen-
dezéseit szerelték föl. 

Egy 1935-es följegyzés szerint a két 
Balaton parti vasútvonal egyállítós beren-
dezései már szinte alig feleltek meg a nö-
vekvő forgalomnak (különös tekintettel az 
idényforgalomra). A két vasútvonal közül a 
tapolcai reteszes berendezései még elfo-
gadhatóbbaknak tűntek a déli vasútiakkal 
szemben, mert az utóbbiak esetében a 
központi váltóállítás és a gyorsvonatok biz-
tonságának növelése miatt beépített átha-
ladási kényszert is a közlekedés biztonsá-
gára hátrányosnak értékelték. A központi 
váltóállítás alapvetően a tolatási mozgások 
alkalmával jelentett balesetveszélyt (a vál-
tókezelő és a tolatócsapat közti nehézkes 
értekezés miatt). Az áthaladási kényszer 
vonatkeresztezések esetén vezethetett 
balesetekhez, mivel az átmenő fővágány-
ra bejáró vonat behaladásakor a lezárt 
kijárati váltókon keresztül a bejárati jelzőt 
meghaladó keresztező vonat is minden-
képpen a bejáró vonat vágányára kellett, 
hogy érkezzen; a feljegyzés szerint már 
következett is be emiatt baleset. (Utóbbi 
veszélyeztetés ellen a vonatfogadási sor-
rend megkötésével védekeztek, az átme-
nő fővágányra a másodszorra behaladó 
vonatot igyekeztek bejáratni.) A déli vasúti 
egyállítós berendezések kétállítós, SH be-
rendezésekre cserélését az Igazgatóság 
is célul tűzte ki, azonban ezt a Budapest 
és Siófok közé tervezett második vágány 
és az állomások kapcsolódó átépítésének 
részeként kívánták elvégezni. Az állomási 
berendezések cseréjéig a forgalmi nehéz-
ségeket a vonatjelentő őrhelyeket szaporí-
tásával igyekeztek mérsékelni.

A Székesfehérvár–Kápolnásnyék vasút-
vonal kétvágányúsítása

1. ütem, Götz berendezések kétvá-

gányú pályán, SH-térközcsatlakozás 

nélkül

1937-ben Székesfehérvártól kiindulva 
megkezdték a Budapest–Nagykanizsa 
vasútvonal legforgalmasabb, Buda-
pest–Szabadbattyán vonalszakaszának 
kétvágányúra építésének munkálatait. A 
második vonali vágány megépítéséhez 
kapcsolódóan az érintett állomásokat a 
korszakban bevettnek számító alapelves 

elrendezésnek megfelelően tervezték át-
építeni, és az állomások elavultnak szá-
mító Götz berendezéseit is korszerű két 
állítóközpontos elrendezésű SH berende-
zésekre kívánták cserélni.

1938-ban elkészült a második vonali 
vágány Székesfehérvár és Dinnyés kö-
zött, Dinnyés állomáson a meglévő vá-
gányhálózatot és biztosítóberendezést 
alakították át szükségmegoldás gyanánt. 
A vonali vágányok az állomás I. és II. vá-
gányaként kerültek átvezetésre, a meg-
előző vágány az állomás felvételi épület-
tel ellentétes oldalán került kialakításra; 
a végleges kiépítésben a felvételi épület 
helyén is új megelőző vágány épült volna. 
A biztosítóberendezés átalakításáról elzá-
rási terv nem maradt fenn, de a költség-
számítás alapján feltételezhető, hogy a 
később Kápolnásnyéken elvégzettekhez 
hasonló módosításokat végeztek el itt is 
(tapintósínek leszerelése, új váltókapcso-
latok reteszelésbe kapcsolása, egyéni 
kijárati jelzők felállítása). Az átalakítás 
költségszámítása szerint a kijárati jelzők 
Kőbánya-felső visszanyereményéből ke-
rültek ki. Az átépített kétvágányú pályán 
SH rendszerű térközbiztosítást kívántak 
kiépíteni, azonban a Götz rendszerű ál-
lomási berendezés „illeszthetetlenségé-
re” hivatkozva a Székesfehérvár irányába 
megépített térközberendezések villamos 
függéseit nem építették ki, csak vonatje-
lentő őri berendezésként üzemeltek. (A 
térközcsatlakozás kialakításának érdeké-
ben fölmerült az érintett Götz berendezé-
sek elbontása, és a végleges átépítésig 
SH rendszerű kulcszáras ideiglenes be-
rendezés létesítése is.)

1939-ben Dinnyés és Kápolnásnyék 
között is elkészült a második vágány, az 
építési munkálatokat Kápolnásnyéktől 
keletre folytatták, azonban a második 
világháború végéig újabb szakaszokon 

már nem került sor a kétvágányú forga-
lom felvételére. Dinnyés állomás ismét 
átépült (most a budapesti állomásvégen), 
Kápolnásnyék állomás Dinnyéshez ha-
sonlóan szükségmegoldásként szintén 
a meglévő vágányhálózat és biztosítóbe-
rendezés átépítésével csatlakozott az új 
vonali vágányhoz. Velence állomás ked-
vezőtlen elhelyezkedése miatt (távol volt 
Velencétől, bezárt az egykor fuvaroztató 
szeszgyár, téglagyár, malom) az állomást 
megszüntették, helyette Gárdonyban új 
állomást építettek; ezzel az állomásközök 
kiosztása is egyenletesebbé vált. Gár-
dony állomás vette át Agárd megállóhely 
rakodóvágányának szerepét, a rakodóvá-
gány és berendezése is elbonthatóvá vált. 
Velence állomás közelében megállóhely, 
(Kisvelence, ma Velencefürdő), Velence 
község közelében Velence néven rete-
szes biztosítású megálló-rakodóhely nyílt.

Gárdony új állomása az akkoriban kor-
szerű alapelves kialakításnak megfelelően 
épült meg, kétállítóközpontos SH berende-
zést kapott, bizonyos szerkezeti elemeiben 
a korábbi berendezésekhez képest korsze-
rűsített kivitelben készült el. Először itt ke-
rültek felállításra „segédárbocos” (napjaink 
szemléletes kifejezésével „mankós”) elren-
dezésű áthaladójelzők; az előjelzőtárcsa 
külön jelzőárbocot kapott, szemben az ad-
dig bevett főjelzőárbocra történt konzolos 
rögzítéssel (1. kép). Az átmenő fővágányok 
kijárati jelzőit szárnykapcsolókkal látták el, 
hogy a vonali térközbiztosítóberendezés 
kezelését már ne csak az indító állomás ki-
járati vágányútjának feloldási igénye kény-
szerítse ki. (A térközbiztosító-berendezés 
csatlakoztatása természetesen itt sem 
került bekapcsolásra.) Az áthaladójelzőkre 
és félig önműködő kijárati jelzőkre az ak-
kor új rendszerűnek számító (mai napig 
használatos) „vékony” szárnykapcsolókat 
szereltek fel.

1. kép: „Új” segédárbocos és „régi” konzolos elrendezésű áthaladójelzők
Bodajk állomáson (Farkas Balázs felvétele)
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A Déli Üzletvezetőség közegei az 
üzembehelyezés során az előjelző tárcsá-
jának elhelyezését az előjelzőárbochoz 
képest aszimmetrikusabbá tették, hogy a 
jelzőtárcsa ne akadjon bele a lámpakocsi 
láncába (a mai napig érvényes elhelye-
zés). Az új rendszerű, TRT szárnykapcso-
lókat pedig saját készletükből régi EIVRT 
rendszerűekkel pótolták, nem bízván az új 
rendszerűek üzembiztos kialakításában. 
Sürgősen kérték a szárnykapcsolóhelyzet 
megoldását, mivel Siemens rendszerű 
szárnykapcsolókból már nem is rendel-
keztek készlettel. Kifogásolták a villamos 
felsőrészekben felhasznált újabb rend-
szerű – a TRT által 1936 óta szállított – 
érintők korábban szállítottakhoz képesti 
gyengített kivitelét is (a jegyzőkönyv fogal-
mazásában „bazári tucatáru”). A kifogá-
sokat a TRT leginkább azzal hárította el, 
hogy az újabb kialakításokat a Siemenstől 
vették át, aki a DRG felé is ezeket szállítot-
ta. A blokkelemek esetében fölhívták a fi-
gyelmet az érintők méretének csökkenté-
sének köszönhetően megnövelhetővé vált 
érintőszámokra az egyes blokkelemeken.

Velence megálló-rakodóhely egyben 
térközőrhelyi célokra is épült, azonban az 
„illeszthetetlen” kápolnásnyéki Götz be-
rendezés miatt csak vonatjelentő őrhely-
ként üzemelt.

Kápolnásnyék állomást Dinnyéshez 
hasonlóan építették át (5. ábra). Eseté-
ben szerencsére maradtak fenn elzárási 
tervek; igaz, már a térközcsatlakozás ki-
építéséről. Ezek szerint a kétvágányú pá-
lya újonnan beépített vágánykapcsolásai 
az állítási határnál távolabb kerültek, így 
ezeket a váltókat központi reteszelés mel-
lett helyszínen kellett állítani (ezzel el is 
veszett az egyállítóközpontos elrendezés 
személyzetmegtakarító hatása). A Götz 
berendezések szerkezeti kialakítása miatt 
háromállású emeltyűket csak a jelzőkhöz 
használhattak, a reteszekhez nem. Az 
ellenőrző reteszek a Götz berendezések 
esetében csak a váltók végállását ellen-
őrizték, a váltó állását az állítóemeltyű 
adta meg. Az átépített állomások helyszíni 
állítású reteszelt váltói mindkét szárukon 
érintettek voltak vágányutakban, ezért 
szükségessé vált, hogy a reteszelés a 
váltók állását is jelezze. Ennek érdekében 
egymástól független egyirányú reteszeket 
szereltek föl a váltók egyenes és kitérő 
állásához, az állítókészüléken egymástól 
független kétállású emeltyűkkel.

A fővágányok mellett (közlekedési irá-
nyuknak megfelelően) egyéni kijárati jel-
zőket állítottak fel. A térközcsatlakozás ki-
egészítéséhez kapcsolódó elzárási tervek 
készülékfejrajzain a menetkulcsok piros 
színezést kaptak, így a kétvágányúra tör-
ténő átépítéskor feltehetően még továbbra 
is csak a bejárati menetek rendelkeztek vá-
gányúti rendelkező kulcsokkal. Az sem is-
mert, hogy ebben az üzemállapotban milyen 

az volt, hogy az irodai térközcsatlakozási 
villamos felsőrész és a Götz állítókészülék 
között az újonnan felszerelt kijárati jelzőkul-
csok teremtenek majd kapcsolatot.

Az eredeti elképzelés szerint a kijárati 
jelzők nem önműködő kialakításúak ma-
radtak volna, a térközcsatlakozás a be- és 
kijárati jelzők állását láncérintők felszerelé-
sével vizsgálta volna. (A láncérintők olyan 
villamos kapcsolószerkezetek voltak, amik 
az állító blokklánc elmozdulását érzékel-
ték.) Az irodai térközcsatlakozási készülék 
elzárási szekrénye csak a kijárati jelzőkhöz 
rendelt vágányúti kulcsokat tartotta volna 
fogva, az egy állomásvéghez tartozóak kö-
zül egyszerre csak az egyiket lehetett volna 
kinyerni. A hatrészű villamos felsőrészbe 
feloldóblokkal közös blokkblillentyűre sze-
relt vonalblokk és egyen-váltakozóáramú 
térközoldó blokkelem került tervezésre. 
A vonalblokk és a kijárati jelzők kulcszára 
közé tervezett szerkezeti függés a kijárati 
jelző kulcsának kinyerését csak a vonal-
blokk elzárása után tette volna lehetővé. 
Az a fennmaradt iratokból és tervezetekből 
nem derül ki, hogy milyen módon kénysze-
rítették volna ki a kijárati jelző (szó szerin-
ti) visszazárását, és mi akadályozta volna 
meg a kijárati kulcsok ismételt kinyerését? 
Annyi tudható, hogy a kijárati szigeteltsí-
nen történő áthaladás után (a vonalblokk 
feloldóblokkjának egyenáramú kiváltása) 
az állítóközpontban egy csengő sürgette 
volna a kijárati jelző „Megállj!” állásba állí-
tását (a kijárati jelző láncérintője). A térköz-
oldó blokk visszazárásával akkor lehetett 
volna feloldani az előttes térközjelzőt, ha 
a vonat áthaladt a bejárati térközoldó szi-
geteltsínen (ezt maga a térközoldóblokk 
egyenáramú kiváltása adja meg), és a be-
járati jelzőt „Megállj!” állásba állították (be-
járati jelző láncérintője).

5. ábra: Kápolnásnyék állomás kétvágányú közlekedésre történt átépítés utáni
helyszínrajza. (A piros színnel jelölt szárnykapcsolók a térközbiztosításhoz kapcsolódnak.)

6. ábra: Kápolnásnyék állomás SH-térközcsatlakozással kiegészített
Götz biztosítóberendezésének 1941. áprilisi tervezet szerinti készülékfejrajzai

szerkezeti megoldásokkal valósították meg 
a menettervi kizárásokat (és felengedése-
ket). Szintén csak a bejárati vágányutak 
kaptak villamos vágányúfeloldót; a váltó-
kezelő továbbra is szabadon föloldhatta a 
kijárati vágányutakat. (A csúccsal szemben 
érintett váltók a kijárati menetek esetében 
helyszíni állításúak voltak.) A leszerelt ta-
pintósínek helyett a biztonsági határjelzők 
„szabad voltát” a helyszíni állítású váltók 
miatt amúgy is szükségessé vált váltókeze-
lők vizsgálták meg.

2. ütem, Götz berendezések SH-

térközcsatlakozással

1940-ben az átépítések ütemezése 
megváltozott, Dinnyés és Kápolnásnyék 
állomások átépítését elhalasztották, he-
lyettük a második vágányok építési mun-
kálatait folytatták volna. 1941-re várták a 
Kápolnásnyék–Martonvásár, 1942 utánra 
a Martonvásár–Budafok szakasz meg-
építését. A Götz berendezések szükség-
üzemének elhúzódása ismét felvetette a 
térközbiztosítás illesztésének kérdését 
(a forgalombiztonság mellett a térközőr-
helyekre beépített villamos felsőrészek 
állapotmegóvása érdekében is).

A bevettnek tekinthető SH rend-
szerű berendezések esetében az 
utoléréskizárást képviselő vonalblokk 
elzárása egybekapcsolható a kijárati 
jelzőblokk feloldásával, a kijárati jelző 
kihaladás utáni „Megállj!” állásba törté-
nő visszazárását pedig a vágányút fel-
oldásának igénye kényszeríti ki. Ameny-
nyiben a biztosítóberendezés nem a 
vágányutas SH alapelvek szerint épül fel 
(pl. a rendelkezőkészülékkel egybeépített 
állítókészülék, vagy a Götz berendezések 
esetében rendelkezőkészülék hiánya és 
az állítókészülék eltérő szerkezeti kiala-
kítása), nem feltétlenül áll rendelkezésre 
feloldandó kijárati jelzőblokk.

A Götz berendezések térközillesztésé-
nek tervezése során az alapvető elképzelés 



26 2017. DECEMBERVEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

A tervezetet 1940. decemberi elkészí-
tése után 1941 áprilisában átdolgozták. A 
térközcsatlakozási készülék az átalakítások 
után már nem csak a kijárati jelzőkulcsokat 
zárta el, hanem a bejárati vágányúti kulcso-
kat is, és megvalósította a menettervi elzá-
rásokat. A be- és kijárati jelzők láncérintői-
nek felszerelésétől eltekintettek, a bejárati 
jelzők „Megállj!” állását a bejárati kulcsok 
irodai kulcszárban történt elfordítása vizs-
gálta, a kijárati jelzőket pedig a vágányúti 
kulcsokon túlmenően szárnykapcsolókkal 
szerelték fel, így azok a kijárati szigeteltsí-
nek elfoglalása után feltétlenül „Megállj!” 
állásba kerülhettek. A megvalósított térköz-
csatlakozás működéséről sem maradt fönn 
részletes dokumentáció, az elzárási terv 
alapján továbbra is a vonalblokk és így a vo-
nalblokk feloldóblokkjának elzárása kellett 
hogy megelőzze a kijárati vágányúti kulcsok 
kiadását. A vonalblokk feloldóblokkjának 
és a kijárati jelzők szárnykapcsolóinak kap-
csolata a féligönműködő kijárati jelzős SH 
berendezésekéhez (pl. Gárdony) hasonló, 
a szárnykapcsoló gerjesztése megszűnik a 
feloldóblokk egyenáramú kiváltása után. (A 
szárnykapcsolókkal felszerelt kijárati jelzők 
használata később is általános volt a meg-
szokott vágányutas SH berendezésektől el-
térő mechanikus berendezések esetében.)

A Kápolnásnyék és Székesfehérvár 
közötti térközbiztosítás bekapcsolásának 
ideje jelenleg ismeretlen, mindenesetre 
a szükséges forrásokat 1942 júniusában 
különítették el.

Szigorítások az egyállítós
berendezésekkel szemben

1939. december 3-án Légrád állomás 
1. sz. váltóján kisiklott a 2406 sz. gyorsmo-
torvonatot vontató Camot 315 motorkocsi. 
A siklást a motorkocsi második forgóváza 
alatt történt aláváltás okozta, az aláváltásért 
a váltókezelőt vonták felelősségre, mivel a 
bejárati jelző „Megállj!”-ra állítása előtt nem 
győződött meg arról, hogy a vonat teljesen 
behaladt-e a fogadóvágányra. Ezen felül a 
baleset vizsgálata során megállapították, 
hogy a forgalmi szolgálattevő a biztosító-

berendezés kezelését – eltérően annak 
kezelési szabályzatától – teljes mértékben 
a váltókezelőre bízta, a vágányúti kallan-
tyú személyes elfektetését elmulasztotta, 
ezzel – a balesettel egyébként kapcsolat-
ba nem hozható – helytelen gyakorlattal a 
váltó kezelőnek rossz példát mutatott.

A balesetvizsgálat utóbbi kitétele alap-
ján 1939. december 9-én a MÁV Igaz-
gatósága jelentést kért valamennyi Üz-
letvezetőségétől arra vonatkozóan, hogy 
vannak-e hálózatukon olyan biztosítóbe-
rendezések, melyeknél a váltók központi 
állításúak, a vágányút kijelölése és a vágá-
nyút feloldása során a forgalmi szolgálat-
tevő részvétele nem szükséges; a váltóke-
zelő függőségek hiányában önhatalmúlag 
is beállíthat, elbonthat vágányutakat – 
nem értendőek ide azok a berendezések, 
melyek állítóbakjai a forgalmi irodában 

álltak, és így a forgalmi szolgálattevő fel-
ügyelete alatt állnak.

A felhívásra beérkezett jelentések 
szerint Szombathely és Szeged nem is-
mert ilyen berendezést hálózatán. Mis-
kolc Bárcát jelentette, itt 1940-ben iro-
dai rendelkezőkészüléket szereltek fel, 
a rendelkezőkészülék és állítókészülék 
közötti kapcsolatot vágányútkulcsokkal te-
remtették meg. Budapest-Déli Üzletvezető-
ség az észak-balatoni vasútvonal reteszes 
állomási berendezéseit és Tapolcát jelen-
tette (utóbbi esetében a budapesti állo-
másvégen központi váltó- és jelzőállítóbak 
üzemelt, irodai rendelkezőké szülék nélkül). 
A reteszes állomások esetében az Igazga-
tóság által elvárt vágányút-kulcsos kiegé-
szítés helyett az addig önálló állítóközponti 
épületben (3. kép) elhelyezett állítóbakokat 
a forgalmi irodákba költöztette (1. táblázat). 

2. kép: Légrád állomás felvételi épülete és állítóközpontja egy téli 
napon. (Fortepan Gyűjtemény 13285)

3. kép: Alsóörs állomás egykori reteszes
biztosítóberendezésének külön állítóközpontja, mely 1928-ban, 

az SH berendezés megépítésével vesztette el
eredeti feladatát (Farkas Balázs felvétele)

Üzletvezetőség Pécs
Pécs külváros reteszes (TRT) 1942 forgalmi irodába költöztetve
Vízvár LKVR 1940 LKVR elbontva
Berzence LKVR 1940 LKVR elbontva
Góla LKVR 1940 LKVR elbontva
Légrád Götz 1940 „kulcsfüggéses jelzőállító 

bak a forgalmi irodában”

Üzletvezetőség Szombathely
Ágfalva Götz 1943 forgalmi irodába költöztetve
Dömötöri (Sorkifalud) Götz – rendelkezőkulcsok
Oszkó Götz – rendelkezőkulcsok
Pácsony Götz – rendelkezőkulcsok

Üzletvezetőség Budapest-Dél
Polgárdi reteszes (EIVRt) 1941 forgalmi irodába költöztetve
Balatonkenese reteszes (EIVRt) 1941 forgalmi irodába költöztetve
Balatonakali-Dörgicse reteszes (EIVRt) 1942 forgalmi irodába költöztetve
Balatonfüred reteszes (EIVRt) 1942 forgalmi irodába költöztetve
Zánka-Köveskál reteszes (EIVRt) 1941 forgalmi irodába költöztetve
Kővágóörs-Révfülöp reteszes (EIVRt) 1941 forgalmi irodába költöztetve
Tapolca „központi váltó- és 

jelzőállító bak (EIVRt)”
1948 SH berendezéssé építve

Üzletvezetőség Miskolc
Bárca „központi váltó- és 

jelzállító bak”
1940 rendelkezőkulcsok

1. táblázat:
A szigorításokkal érintett egyállítóközpontos biztosítóberendezések áttekintése
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Erre hivatkozva a vasútvonal állomásainak 
felvételi épületeit átépítették (4. kép), hogy 
az összezsúfolt forgalmi irodák helyiségeit 
megnövelhessék. Zichyújfalu és Seregé-
lyes állomások reteszes berendezései nem 
szerepelnek a jelentésben, ennek oka je-
lenleg nem ismert.

Tapolca állomáson az EIVRT állítóké-
szülék kiegészítésével (villamos felső-
rész, vágányszámjelző, tológombos iro-
dai rendelkezőkészülék) SH berendezés 
építését vették tervbe (Sümeg irányából 
a villamos védjelzőt nembiztosított alak-
jelzőre tervezték cserélni). A világháború 
éveiben az építés munkálatai vontatottan 
haladtak, a TRT leszállította a szükséges 
készülékeket, ezek többségét sikerült is 
megőrizni, azonban például a leszállított 
állítóműkábeleket Budapest-Déli Üzlet-
vezetőség elszállította a bombázások 
helyreállítására. A berendezéseket a vi-
lágháború utáni helyreállítási munkálatok 
részeként helyezték üzembe, 1947-ben 
a sümegi állomásvég jelzőberendezését, 
1948-ban a keszthelyi és budapesti állo-
másvég biztosítóberendezését.

A Pécsi Üzletvezetőség Légrád, Ber-
zence, Vízvár, Góla és Pécs külváros ál-
lomásokat jelentette. Közülük Berzence, 
Vízvár és Góla állomások LKVR állítóbak-
jait mint elavult, balesetveszélyes szerke-
zeteket 1940-ben leszerelte, a helyszíni 
állításúra alakított váltókat váltózárakkal 
látták el. Az LKVR állítóbakok leszerelé-
sével feleslegessé vált a nembiztosított 
jelzők állítóbakjának váltóállítóbak-elzáró 
kulcsfüggősége is.

Pécs külváros állomás reteszes TRT 
berendezését az üzletvezetőség szerint 
már 1913-as üzembe helyezésekor is 
használt anyagokból, a hagyományok 
szerint egy horvát berendezés átalakí-
tásából készítették el. 1942-ben a vá-
gányúti kulcsokkal történő kiegészítés 
átalakítási munkálatainak elkerülése ér-
dekében az állítóbakot a forgalmi iroda 
újonnan elkészült toldalékába helyezték át 
(5. kép). Az állomás pécsi oldalán 1943-
ban a vágányhálózat átépítése miatt a vál-
tókat kikapcsolták a központi reteszelés-
ből, a Pécs felőli bejárati jelzőket blokkzár 

alatt tartott nembiztosított alakjelzőkre 
cserélték. A hadiforgalom miatt a Pécs–
Villány vasútvonal több állomásán (Pécs 
külváros, Pécsudvard, Áta, Vókány) SH 
rendszerű biztosítóberendezések létesí-
tése vált szükségessé, 1944-ben szer-
kezetkészen meg is épültek az állomások 
állítóközpontjai, ezek befejezésére és a 
biztosítóberendezések felszerelésére 
azonban már nem került sor. 1949-ben az 
állomás Bátaszék felőli oldalán is kikap-
csolták a reteszes biztosítóberendezést, 
mivel az elhasználódott, kopott készülé-
ket és a már korszerűtlen, 250 mm-es re-
teszemeltyűket a pécsi igazgatóság a to-
vábbiakban nem kívánta üzemben tartani, 
és a bővített vágányhálózat teljes vissza-
kapcsolásához sem álltak rendelkezésre 
tartalékhelyek.

Légrád állomáson a Götz rendszerű 
állítóbakról a jelzőemeltyűket leszerel-
ték, és a forgalmi irodába telepítették 
egy hatrészű állítóbakra, a két készülék 
között kulcsfüggést létesítettek. Az ed-
dig a jelzőemeltyűt felszabadító függő-
ségek a jelzőemeltyű kulcsát adták ki, 
a kinyert kulcsokkal lehetett állíthatóvá 
tenni az irodai jelzőemeltyűket. A jelzőál-
lító bak forgalmi irodába költöztetésével 
elkerülték azt is, hogy az állomásról (az 
ismert Götz berendezések közül egyedül 
itt hiányzó) vágányútfeloldó készüléket 
kelljen fölszerelni. Megjegyezhető, hogy 
az alkalmazott megoldás azzal, hogy a 
vágányút feloldása a jelzőkulcsok visz-
szaszolgáltatásakor történt meg, a (sze-
rencsére kisforgalmú) állomási sorompó 
lezárása is vágányútfüggésessé vált a 
bevett, és addig érvényben volt jelzőfüg-
géssel szemben; forgalmasabb sorompó 
esetében a megoldás alkalmazása nem 
lett volna feltétlenül szerencsés. Az iro-
dai jelzőállító bakot Sárszentmiklós meg-
álló-rakodóhelyről nyerték vissza, ahol 
azt a Sárbogárd–Rétszilas közti második 
vágány építési munkálataihoz kapcso-
lódóan új berendezésre cserélték. Az a 
kérdés továbbra is fennáll, hogy mi tette 
lehetővé Légrád állomás Götz rendszerű 
jelzőemeltyűinek a Sárszentmiklósról visz-
szanyert állítóbakra szerelését.

Szombathely később megismételte 
jelentését, ebben 4 Götz berendezést je-
lentett, közülük Ágfalván az állítókészülék 
forgalmi irodához épített toldalékba köl-
töztetését 1943-ban elvégezték (6. kép). 
Sorkifalud, Dömötöri és Oszkó esetében 
vágánykulcsos függést létesítettek volna, 
ennek elkészültéről azonban nem állnak 
rendelkezésre források. Az átalakításhoz 
készített elzárási tervek fejrajzai szerint az 
állítóbakok vágányúti kormányemeltyűsek 
voltak (ld.: jelen cikksorozat 2. része). Egy 
1944. június 18-i baleset vizsgálati iratai 
szerint Sorkifalud állomáson akkor még 
nem üzemeltek vágányúti kulcsok.

Ideiglenesen MÁV-kezelésbe került 
állomások

Jugoszlávia 1941. április 11-i katonai meg-
szállása során a MÁV kezelésébe kerültek 
a Murakeresztúr–Csáktornya vonalsza-
kasz Kotor-Alsódomború, Alsómihályfa, 
Murakirály-Perlak, Kisszabadka állomá-
sai. Alsómihályfa, Murakirály-Perlak és 
Kisszabadka állomásokat a Déli Vasút an-
nak idején Götz rendszerű berendezések-
kel szerelte fel, Kotor-Alsódomborúról je-
lenleg nem állnak rendelkezésre adatok. 
Az 1941 és 1945 közötti MÁV-kezelési 
időszakukról jelenleg nem állnak rendel-
kezésre források. Murakirály-Perlak állo-

4. kép: Balatonfüred állomás régi felvételi épülete a forgalmi 
iroda utólagos toldatával (Farkas Balázs felvétele)

5. kép: Pécs külváros állomás forgalmi irodával egybeépített 
állítóközpontja (Farkas Balázs felvétele)

6. kép: Ágfalva állomás forgalmi irodával
egybeépített állítóközpontja

(Farkas Balázs felvétele)
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más esetében az oda 1942 januárjában 
Érd állomásról áthelyezett Halas György 
Vörös lámpák az utolsó kocsin címmel 
közreadott regényes visszaemlékezésé-
ben még a Götz berendezést írja le, igaz 
leírása szerint a forgalmi szolgálattevő 
nem a vágányutat, hanem a bejárati jelzőt 
tarthatta villamos zár alatt. Az, hogy ez a 
visszaemlékezés pontatlansága, vagy egy 
esetleges jugoszláv átalakítás eredménye 
volna, jelenleg nem eldönthető.

Előjelzők átalakítása
a Szombathelyi Üzletvezetőség 
hálózatán

Szombathely állomáson a Déli Vasút 1901-
re egy akkor még korszerű vágányutas 
Siemens-Halske biztosítóberendezést 
építtetett. A „legrégebbiek közül való 
berendezés a jó minőségű anyagoknak 
köszönhetően jó állapotban üzemelt”, 
azonban kialakítása az 1940-es évekre 
nehézséget jelentett a vasútüzem igénye-
inek kielégítésében. Korai kivitele (a hazai 
forrásokból beszerezhetetlen alkatrésze-
ken kívül) azt is jelentette, hogy még nem 
látták el ellenőrzőreteszekkel, előjelzők-
kel, és az állítóközpontok is csak kevés 
vágányutat tudtak kezelni, mert minden 
vágányúthoz saját vágányúti vonalzó tarto-
zott; ezeken felül az állítóbakokon tartalék 
emeltyűhelyek sem álltak rendelkezésre. 
Az állomáson Leopolder rendszerű villa-
mos előjelzők üzemeltek – arról, hogy fel-
állításukra az előjelzők alkalmazásának kö-
telezővé tétele (1906. évi jelzési utasítás) 
előtt vagy után került-e sor, jelenleg nem 
áll rendelkezésre forrás, mindenesetre a 
Nagykanizsa felőli állomásvégen a bejá-
rati jelzők előtt felállított villamos védjelzők 
átfestésével nyerték az előjelzőket. A 
Leopolder előjelzők lecserélését egyrészt 
azok elhasznált állapota, másrészt jelzőtár-
csájuk Jelzési Utasítástól eltérő (kör) alak-
ja sürgette. (A jelzőtárcsa alakját a tárcsa 
cserélésével vélhetően kisebb munkával is 
utasításszerűvé lehetett volna tenni.)

A Szombathelyi Üzletvezetőség 1939-
ben tervbe vette a villamos rendszerű 
előjelzők vonóvezetékesekkel történő ki-
váltását, az állítókészülékek szűkös volta 
miatt azonban ehhez nem szerelhettek 
fel újabb emeltyűket. Szabad emeltyűhe-
lyek hiányában megoldást jelenthetett az 
SBW rendszerű előjelzők alkalmazása, 
köszönhetően annak, hogy a DV annak 
idején nem bízott a váltókezelők előjelző-
kezelési fegyelmében, a vonóvezetékes 
előjelzők vonóvezetékpárját a bejárati 
jelzők vonóvezetékpárjáról ágaztatta le, 
és ennek megfelelően az előjelző szét-
csappanó szerkezetének kialakítása a 
vonóvezetékpár „egykar” és „kétkar” irányú 
elmozdulása esetén is elfektette az előjel-
ző tárcsáját. Szombathely állomáson a hét 

csatlakozó vasútvonal figyelembevételével 
hét előjelzőt kellett felállítani, készleten 
nem lévén a jelzőket más üzemelő biztosí-
tóberendezésekből kellett leszerelni. A le-
szerelt előjelzők pótlására MÁV-szabványú 
előjelzőket kellett fölszerelni, tehát csak 
olyan állomásokon lehetett végrehajtani a 
jelzőcserét, ahol a felszerelendő előjelző-
emeltyűk számára rendelkezésre álltak a 
tartalékhelyek. Az előjelzőket Rábamolnári 
(ma Püspökmolnári), Egervár-Vasboldog-
asszony, Felsőrajk és Újudvar állomáso-
kon szerelték át. Mind a négy állomás a 
már korszerűbb kivitelű egyállítóközpontos 
berendezéseket képviselte, Rábamolnári 
még DV rendszerű, a másik három DSzAV 
rendszerű berendezés volt. Szombathely 
állomáson 1941 novemberében helyezték 
üzembe az SBW előjelzőket, az elő- és fő-
jelzők összekapcsolása (és vélhetően a jel-
zők nagy állítási távolsága) állítási nehézsé-
get okozott, Vép irányából az ívben fekvő 
pálya tovább fokozta állítási nehézség miatt 
kikapcsolták a vonóvezetékes előjelzőt, és 
visszakapcsolták a Leopoldert.

A kialakult helyzet (alacsony vágány-
útszám, közösen állított ikerváltók, 
emeltyűhiány miatt kiépítetlen ellenőr-
ző-reteszelés, az együttes kezelés miatt 
állítási nehézség a bejárati jelzőknél és 
előjelzőiknél) tarthatatlanságát látva elha-
tározták az állomás biztosítóberendezé-
sének bővítését: a készülékek egy részét 
MÁV-szabványúakra cserélték volna, a 
visszanyereményből pedig kibővítették 
volna a továbbra is üzemben tartandó egy 
vagy két eredeti SH állítókészüléket; az ál-
lítókészülékek hosszabbítása igényelte az 
állítókészülékek bővítését is. A készülék-
cserék vélhetően csak az elzárási tervek 
elkészítéséig jutottak el, állítókészülékek 
rendeléséről, szereléséről, üzembe he-
lyezéséről jelenleg nem állnak rendelke-
zésre források; a világháború után helyre-
állított berendezés továbbra is „szűk” volt.

Irodalomjegyzék

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MTÜ 

Archívum

15/1937/23180 Bodajk állomáson végzen-
dő bizt. berendezés átalakítására engedé-
lyezett hitel leszámítása
15/1939/30949 Velence állomáson létesí-
tett vonatjelentő őrhely és Kisbér állomáson 
létesített előjelzős karos védjelzők üzembe 
helyezése

18/1937/6372 Vízvár, Góla és Berzen-
ce állomásokon létesített előjelzős karos 
védjelzők kezelési utasítása
18/1939/12222 A 2406 sz. sebes-motor-
vonat kisiklása a bejáratnál
18/1940/1528 Légrád állomás bizt. ber. 
átalakításra hitel kiadása
18/1940/8867 Légrád állomás bizt. beren-
dezés szabályrendeletének sokszorosítása
18/1944/9729 Javaslattétel a Sorkifalud 
állomáson VI. 18-án történt baleset hibásai-
nak megbüntetésére
21/1939/4134 Lövő állomás biztosítóbe-
rendezése
21/1940/9799 Vasvár állomás biztosítóbe-
rendezés átalakítása
21/1943/2914 Újudvar forgalmi kitérő biz-
tosítóberendezésének bővítése
18/1940/2475 Pécs külváros biztosítóbe-
rendezésének átalakítása
18/1943/8205 Ideiglenes végrehajtási uta-
sítás Pécs külváros állomás szolgálatának 
ellátására a biztosítóberendezés üzemen 
kívül helyezésének ideje alatt
18/1949/9449 Pécs külváros állomás biz-
tosítóberendezésének leszerelése

Magyar Nemzeti Levéltár – Országos 

Levéltár

Z1525-MÁV Igazgatóság (1944-ig)
1654. doboz 16870/1937 Balaton-parti vas-
útvonalak biztosítóberendezéseinek üzeme
1779. doboz 3946/1938 Biztosítóberende-
zési anyagok rendelése
1800. doboz 723/1938 1932. évi 6 éves 
biztosítóberendezési terv
42050/1938 Több állomás biztosítóberen-
dezésének üzembe helyezése
2092. doboz 5436/1939 Székesfehérvár–
Kápolnásnyék második vágány építése
2465. doboz 1446/1940 Vasvár állomás 
biztosítóberendezésének átalakítása
29441/1940 Budapest-Déli pályaudvaron 
történt kisiklás vizsgálata
854 66/1941 Gárdony állomás biztosítóbe-
rendezésének üzembe helyezése
3462. doboz 81917/1941 Biztosítóberen-
dezési anyagok rendelése
3980. doboz 30298/1942 Szigorítások az 
egyállítós biztosítóberendezések üzemében
4508. doboz 19198/1943 Szombathely 
állomás előjelzők átalakítása

XXIX-H-50a MÁV Igazgatóság (1945–
1949)
294. doboz 7627/1946 Biztosítóberende-
zési ügyek Üzletvezetőség Szombathely
2489. doboz 329098/1949 Pécs külváros 
állomás biztosítóberendezésének kikapcso-
lása

Die an den kleineren Stationen der „Déli Vasút” („Südbahngesellschaft”) 
angewandten Stellwerke (Teil 4.)
In diesem Kapitel der Artikelserie über die Stellwerke von der ehemaligen Südbahn 
wird einen Überblick über die Betriebszeitperiode nach MÁV-Übernahme gegeben.

Interlocking system of the „Déli Vasút” („South Railway”) for small stations (4th 
part)
This section of the article-series is about the simplified interlocking systems of the 
former railway company „South Raillway” is summary about the operational period 
after MÁV-takeover.



292017. DECEMBER VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

2017 nyarán a BME Közlekedés- és Jár-
műmérnöki karán BSc képzésünk végé-
hez közeledtünk, így időszerűvé vált a 
kötelező szakmai gyakorlat elvégzése, 
amit a Thales RSS Kft.-nél teljesítettünk. 
A gyakorlat során tartalmas, izgalmas fel-
adatokban volt részünk. A szakmai tudás 
gyarapításán kívül érdemi munkában is 
részt vállalhattunk. A munka és a tanulás 
mellett országjárás is volt, hisz az ország 
majdnem minden pontjára eljutottunk, és 
legalább 4000 km-t utaztunk.

Motivációink

A vasút és a biztosítóberendezések iránti 
érdeklődésünk különböző okokból ered.

Dani:
„Vasút iránti érdeklődésem és szeretetem 
édesapámhoz köthető, aki a MÁV Pálya-
fenntartásnál volt főpályamester a Püs-
pökladány (bez.)–Biharkeresztes (oh.) vo-
nalszakaszon. A biztosítóberendezések 
és a forgalomirányítási technológia irá-
nyába való elmozdulás pedig a nővérem 
miatt történt, aki (BSc) diplomás vasúti 
építőmérnök.

A Thales RSS Kft.-ről a 100-as vonal 
Szajol (kiz.)–Püspökladány (bez.) szaka-
szának pályafelújítási munkái kapcsán 
hallottam először. Személyes kapcsola-
tok révén jelen lehettem egy napon Kis-
újszállás állomás jelfogó helyiségében az 
Elektra 2 üzembe helyezésének idősza-
kában, illetve betekintést nyerhettem a 
püspökladányi Elektra építési munkáiba. 
Már ekkor megtetszett az elektronikus 
biztosítóberendezések világa, és úgy 
gondoltam, ez a jövő. Fontos feladatnak 
tekintettem a rendszer megismerését, 
mivel a lakóhelyemen és környezetében 
ezek a berendezések kerültek, illetve ke-
rülhetnek telepítésre a jövőben.”

Ádám:
„A vasút iránti érdeklődésem édesanyám-
hoz köthető, aki Budapest-Keleti pályaud-
varon hangosbemondó.

A célom a mérnöki szint elérése volt, 
és úgy érzem, sikerült találni egy érdekes 
szakterületet. Az automatizálás olyan szak-
terület, amely a legkomolyabb fejlődésen 
esik át a jelenben és a közeli jövőben, és 
ezen a szakterületen égető a munkaerőhi-
ány, így a mérnöki alapszakos diplomával a 
kezünkben már mindenképp nagyobb esé-
lyünk van bekerülni egy vállalathoz.

Szakmai gyakorlat
a Thales Rail Signalling Solutions Kft.-nél

BORBÉLY DÁNIEL,
HEGYI ÁDÁM

További fontos tényező volt számomra, 
hogy fejleszthessem a korábban tanult né-
met nyelvtudást, mivel megtudtam, hogy a 
budapesti székhelyű vállalat osztrák kap-
csolatokkal rendelkezik. Nagy könnyebb-
séget jelentett például a dokumentumok 
és az egyes egységek értelmezésénél a 
nyelvtudás.

A szakmai gyakorlatról történő beszél-
getéseim során először Dani említette 
meg nekem a Thalest, majd a Tarnai Géza 
professzor úrral történt beszélgetés adta 
meg a bátorságot, hogy vegyem fel a cég-
gel a kapcsolatot.”

Lendületes kezdés

Szakmai gyakorlatunk június 19-én kez-
dődött. Ekkor véglegesítettük a beosztá-
sunkat, és bevezetésként megtekintettük 
a Thales tesztlaborját, valamint kipróbál-
hattuk a vonatforgalmat és a biztosítóbe-
rendezési egységek működését szimuláló 
EPS programot.

Másnap reggel korán indulva először 
Zalaszentiván felé vettük az utunkat, ahol 
az Elektra 1 felépítésével ismerkedtünk, 
ami 2*(3-ból 2-es) rendszer. Megtekintet-
tük az ETCS pályamenti berendezéseit, 
illetve az interfész kártyák visszajelentő 
LED-jeinek olvasását, azok értelmezését 
tanultuk. Bemehettünk a vonalszakasz 
távvezérlő központjába, a forgalmi irodába 
is, ahol AKF kezelői felület van; a vonalon 
több állomást innen távvezérelnek. Innen 
továbbutaztunk Zalacséb-Salomvárra. 
Zalacsében szintén Elektra 1 berendezés 
található, tengelyszámlálókkal. 2002 óta 
üzemel, viszont az ETCS mozdonyos tesz-
tek során egy nem várt működésre derült 
fény, és ezt elemeztük a helyszínen.

Pénteken, június 23-án Ikrény mellett 
egy különleges pályamenti egység, a 
Checkpoint kapu szünetmentes energia-
ellátásának működését ismerhettük meg.

1. ábra: Zalacséb állomáson talált hiba,
a két kártyán egyszerre történik

a beszámlálás [saját fotó]

Az állomás Zalalövő felőli végén az elő-
jelzős szakasz két részre van osztva az 
állomási sorompó indítása miatt. Egy ko-
rábbi módosítás eredményeképpen a két 
szakasz egyszerre lesz foglalt (1. ábra), ezt 
azonban az RBC hibaként kezeli, és vész-
fékezés parancsot küld a mozdonynak.

A Checkpoint elemei (2. ábra): 
–  hőnfutásjelző és szorulófékjelző 

(képen alul), 
–  rakszelvény-ellenőrző (~45°-ban 

beállított lézer) (képen az oszlopo-
kon fent), 

–  „Atlasz” rendszer: dinamikus ten-
gelyterhelés-mérő.

A Checkpoint kapu nehezen megkö-
zelíthető vonalszakasz mellett van, ahol 
nincs közüzemi áramellátás, így a szüksé-
ges elektromos táplálást a felsővezetékből 
átalakítva kapja. A szünetmentes áramel-
látó berendezést a PowerQuattro Zrt. fej-
lesztette ki. A felsővezetéki rendszerekre 
jellemző, terheléstől függő feszültséginga-
dozás miatt túlfeszültség lépett fel, ami a 
szünetmentes áramellátó berendezésnél 
a feszültség-kimaradást áthidaló beren-
dezés tönkremeneteléhez vezetett, ezért 
a Bypass modult javítani kellett.

Új dolgok kipróbálása,
avagy tesztelés

A következő hét elég eseménydúsan ala-
kult. A hét elején – előzetes egyeztetést 
követően – Bécsbe utaztunk a Thales 
Austria-hoz, ahol a tesztlaborban Békés-
csaba állomás áttervezett foglaltság-el-
lenőrző szoftverének tesztelésében se-
gíthettünk.

2. ábra: Checkpoint kapu [saját fotó]
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Ez a nap a cég nemzetközi jellegére és 
nagyságára is rávilágított, mivel a tesztla-
bor egy óriási irodakomplexumban talál-
ható (gyakorlatilag az adott épületrészt a 
földszinttől a legfelső emeletig elfoglalva), 
ahol jól felkészült nemzetközi apparátus 
dolgozik pl. Ausztria, Magyarország, Bul-
gária biztosítóberendezésein.

Másnap a Ganz Transelektro (GTKB) 
telepét tekintettük meg Baján. Itt a Thales 
megbízásából elektrohidraulikus váltóhaj-
tóművek (EHW) és végállás-ellenőrzők 
(ELP) készülnek normál és nagysugarú 
kitérőkhöz. Egy új típusú váltóhajtómű át-
vételi tesztelését néztük meg. A hajtómű 2 
fázisú és nagysugarú kitérőkhöz, nagytá-
volságú állításhoz készült, amit Angyalföld 
és Rákos állomáson alkalmaznának.

A tesztelés mellett megtekinthettük 
üzem közben a GTKB telepét, ahol renge-
teg elemet készítenek, javítanak. A követ-
kező tevékenységeket láttuk:

–  CNC és egyéb agyagmegmunkáló 
berendezéseket, amelyekkel példá-
ul a váltóhajtómű házát is készítik;

–  debreceni villamosok áramszagga-
tójának vizsgálatát, karbantartását;

–  Flirt áramszedő javítását;
–  XJ, TM jelfogók készítését;
–  áramköri korbácsok készítését;
–  Domino 70 jelfogó egység építését 

az M3 metró számára;

–  Domino kezelőfelület kockáinak 
gyártását, javítását, például a rác-
kevei HÉV Szigetcsép állomása szá-
mára.

Az ezt követő napon egy balíz tartó-
cserét hajtottunk végre Monoron. A ko-
rábbi balíztartókkal kapcsolatban arra a 
tapasztalatra tettünk szert, hogy a sze-
relvények tervezésénél a nedvességre 
is figyelni kell (mivel az kihajlást okoz). 
A cég egy új balíztartó szerkezet kialakí-
tása mellett döntött. Az új tartó, aminek 
felhelyezését teszteltük, jobb és egysze-
rűbben szerelhető. Egyik végét a sínszál 
alatt átdugjuk és beakasztjuk a síntalpba, 
a másik végét pedig egy szerkezettel át-
húzzuk a másik sínszál alatt, és szintén 
beakasztjuk a síntalpnál.

A hét lezárásaként a következő idő-
szak munkáit terveztük meg, a követke-
ző heti békéscsabai munkánk célját és 
körülményeit beszéltük át. Kiderült, hogy 
komoly feladatok (pl. AZLM rack építése, 
kábelezés, tengelyszámlálók behangolá-
sa) kerülnek terítékre, és aktív szerepet 
fogunk vállalni ezek megvalósításában.

A hely, amiről mindenki beszél: 
Békéscsaba

Július elején Békéscsabán tölthettünk el 
pár napot. Segédkezhettünk többek kö-

zött az AZLM rendszer 12-es rack-jének 
beépítésénél, ami Bicere és Telekgeren-
dás vonali, illetve új állomási tengelyszám-
lálós foglaltságérzékelő szakaszokat és 
a 419J váltószakaszt ellenőrzi.

A kábel- és raktárkészlet felmérését 
követően a második napra a feladatunk a 
kábelek elrendezése volt. Mivel működő 
berendezésnél kellett dolgozni, mi nem 
köthettünk be kábeleket. Ezért lemértük a 
kábelrendező állványtól az AC12 rack-ig a 
távolságot, annak megfelelően kiszabtuk 
a kábeleket, és szépen elhelyeztük a ká-
belrácson. Ezután a kábelrendező állvány-
nál a leválasztó transzformátorok (zöld 
kockák) bekötésénél és az AC12 rack 
bekötésénél tudtunk segédkezni. Estére 
behúztuk a 10 eres rendszerkábeleket is, 
és azokat is elrendeztük a kábelrácson.

A harmadik napon túlnyomórészt ten-
gelyszámláló-szabályozást végeztünk. Te-
lekgerendás irányába hat tengelyszámlálót 
szabályoztunk be. Ebből négyet mi ketten 
– felügyelet mellett –, a másik kettőt kollé-
gánk csinálta a sűrű vonatforgalom miatt.

Bicerén és Telekgerendáson a konté-
nerben a táplálás bekötésén, az áramellá-
tás felélesztésén és a földelési munkákon 
dolgoztunk. Miután feszültség alá kerül-
tek a rendszerek, beszabályoztuk a mara-
dék tengelyszámlálókat, és végeztünk is 
este fél kilencre.

3. ábra: Püspökladány–Karcag térközben [saját fotó]
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Praktikum bei Thales RSS Kft. vor dem Ende der Grundausbildung
Wir haben in diesem Artikel über unserem Praktikum bei Thales RSS Kft. geschrieben, 
welches wir vor dem Ende der Grundausbildung in der BME absolviert haben. Das 
Praktikum war sehr vielfarbig, wir konnten von unserer Kollegen viel lernen, aktiv 
Tätigkeiten ausführen – nicht nur Beobachter sein. Wir haben an einem ETCS L2 
Software-Update, an einer Ausbildung über Stromversorgung, an einem Softwaretest 
und an Stellwerk-Montagen teilgenommen. Wir sind dankbar für die Firma, dass wir 
an solch inhaltsvolles Programm teilgenommen könnten.

Training by Thales RSS Kft. before bachelor’s degree
We wrote about our training done before our bachelor’s degree at the BME Faculty of 
Transportation Engineering and Vehicle Engineering. The training was very diverse. 
We’ve learned a lot from our colleagues. We did not only observed activities but took 
part in them active. For example, we had the opportunity to participate in ETCS L2 
software changing, testing and security equipment installation work as well as training 
concerning power supplies. We are grateful to the company that we could take part 
in such important programs. (Exercise has become a professional experience during 
the initial training.)

Csütörtökre már csak a 419J váltónál 
található tengelyszámlálót kellett besza-
bályozni. Viszont itt nem várt áramellátási 
gondot is fel kellett deríteni és megoldani. 
A sikeres problémaelhárítás után lehetsé-
gessé vált a számlálópont beszabályozása.

Látogatás az RCH
ferencvárosi fűtőházában

Július közepén engedélyt kaptunk a Fe-
rencváros fűtőházába való belépésre, 
ahol a MÁV-Trakció 1116 (Taurus), 480 
(Traxx), V43 (Szili), V63 (Gigant) mozdo-
nyait tekinthettük meg.

A Taurus 230 km/h sebességre képes, 
és rendkívül jó a vonóerő-karakterisztikája.
A mozdony aljától kezdve végighaladtunk 
a mozdony tetejéig. Alul láthattuk az első-
ként törő elemet, a „hótolót”, utána össze-
sen csak négy homokszórót, a különleges 
hajtást, a fékrendszert, az emelőpontokat 
és nem utolsósorban az EVM jelfelvevő 
antennát, a balíz antennát, valamint az 
Indusi antennát. A tetőn megnéztük az 
áramszedőket, a főmegszakítót, a moz-
donyrádiót és persze a GSM-R antennát. 
A vezetőállás rendkívül ergonomikus kiala-
kítású, az ülés tetszés szerint, szinte bár-
hogy állítható. Digitális kijelzők, könnyű 
kezelhetőség. Megtekintettük a gépházat, 
ahol a motor, a hűtés, a vonatbefolyásoló 
berendezések fedélzeti elemei találhatók.

A V43 végsebessége és vonóerő-
karakterisztikája elmarad a Taurusétól. A 
forgóvázak rendkívül merevek, nem iga-
zán rugózik, így az egész mozdony mo-
zog, ami sem a pályának, sem magának 
a mozdonynak nem tesz jót. A vezetőállás 
nyáron meleg, ha nincs klíma, télen pedig 
huzatos. Nem ergonomikus, kényelmet-
len, nehezen vezethető, mégis sokan ezt 
szeretik, mert van benne kihívás.

A V63 egy hattengelyes mozdony, vi-
szonylag jobb kialakítással és nagyobb 
erővel, viszont a vezetőállás szinte meg-
egyezik a V43-éval.

A Traxxot csak kívülről néztük meg, mi-
vel pár dologban tér el a Taurustól, mint 
például hűtéskivezetők, kamerarendszer.

Pusztában

Gyakorlatunk Püspökladányban folytató-
dott, itt volt a szállásunk is (Daniéknál). 
Munkánk az volt, hogy Püspökladány–
Karcag állomásközben (3. ábra), a térköz-
házikókban kellett a tengelyszámlálók-
hoz új tápegységet behelyezni, bekötni. 

A munkánk eredménye a Püspökladány 
állomás jelfogótermében hagyott távoli 
felügyelettel futó szimulációs szoftveren, 
valamint a tengelyszámláló berendezés 
kültéri egységén is megfigyelhető volt.

A vonali tengelyszámlálós rendszer a 
jelenlegi (és még jó darabig üzemelő) szi-
geteltsínes jelfeladás mellett fog üzemel-
ni, a létesítendő ETCS L2 vonatbefolyá-
soló rendszer támogatása céljából.

A munka alatt megismerkedtünk a 
térközházikóban található egyéb ele-
mekkel is, mint például a térközjelző 
jelfogóegységek, 75Hz vonali ütemadó.

Munka az éjszakában

A hét legvégén, vasárnap éjjel zajlott talán 
a gyakorlat során a legkomolyabb mun-
kánk, egy szoftverfrissítés a 25-ös vonal 
(Celldömölk–Őriszentpéter–Hodoš) Ukk 
és Zalacséb-Salomvár közötti szakaszán, 
az egyes állomások biztosítóberendezé-
sein. Vasárnap estére megérkeztünk Za-
labér-Batykra, ahol éjjel végignézhettük 
a szoftvercserét.

Kollégáinkkal 22:00-kor találkoztunk 
az állomáson. A vágányzár 00:25-től volt 
lehetséges, amikor elhagyja az utolsó vo-
nat a körzetet (jelen esetben a Koperbe 
közlekedő nemzetközi vonat). Addig meg-
történt a tervezett munka finomhangolá-
sa, a csapatok elosztása. Jelen voltak a 
szoftvert készítő és tesztelő osztrák kol-
légák is. A szoftvercserére az ETCS L2 
szint miatt volt szükség, hogy az állomá-
sok berendezései kommunikálni tudjanak 
az RBC-vel. 2:30 felé sikeresen befeje-
ződött a szoftvercsere, és a szekrények 
leplombálását követően mehettünk alud-

ni. Érdekes élmény volt ez, megtapasztal-
hattuk, milyen is éjszaka, vágányzár alatt 
dolgozni.

Sajnos lassan végzünk

Az utolsó napokra irodai munkák jutottak. 
A leltározási, nyilvántartási munkák után 
a gyakorlat legvégére izgalmas feladatot 
kaptunk: mindkettőnknek bizonyos pro-
jektek mérnöki koordinációs üléseinek 
jegyzőkönyveit kellett átnéznie és kivona-
tolnia.

Ádám Székesfehérvár átépítésének 
és a kapcsolódó biztberes munkáknak a 
jegyzőkönyveit és Ferencváros–Monor 
ETCS projektjének koordinációját dol-
gozta fel, Dani pedig a 120-as vonal teljes 
körű projektjének koordinációs jegyző-
könyveit nézte át, amelyekben az egész 
vonalon zajló összes munka – a biztosító-
berendezések munkái és az ETCS tele-
pítés tevékenységei – megtalálható. Ol-
vasva a dokumentumokat, megdöbbentő 
volt, mennyi tervezés, egyeztetés, munka 
kellett ahhoz, amit néhány héttel koráb-
ban láttunk Békéscsabán, illetve mennyi 
hátráltató tényező adódik egy kivitelezés 
során.

Rendkívül hamar eltelt a hathetes 
szakmai gyakorlatunk, amit nagyon élvez-
tünk. Rengeteget tanultunk, nagyon sokat 
tapasztaltunk. Ez az időszak számunkra 
sok kérdésre választ adott, így örömmel 
tölt el, hogy jól választottunk, és hogy itt 
tölthettük az időnket. Köszönettel tarto-
zunk a Thales RSS-nek, Soós Gábornak, 
Pingitzer Gábornak, Edelmayer Róbert-
nek és minden mu nkatársnak, akikkel 
együtt dolgozhattunk.

A Vasúti VezetékVilág következő száma
2018. márciusban jelenik meg.
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Bemutatkozik...*
Papp László,
a MÁV Technológiai Központjának
minőségbiztosítási és méréstechnikai
koordinátora

A MÁV részére új szakmai kihívás a pályamenti jármű-diag-
nosztikai rendszerek üzemeltetése. Az ötféle mérőrendszer 
összesen több mint 90 mérőponton gyűjt adatokat, melyek 
kiértékelése és visszacsatolása új távlatokat nyitott a közle-
kedésbiztonság növelése terén. A Technológiai Központ mé-
rőműszerek javításával és kalibrálásával, speciális mérések-
kel, valamint műszaki átvétellel foglalkozó Minőségbiztosítási 
és Méréstechnikai Osztályának kilencfős csapata kapta a fel-
adatot ezeknek a rendszereknek a felügyeletére és ellenőr-
zésére, melynek vezetőjével, Papp Lászlóval beszélgettünk.

– Hogy lett Önből vasutas?
– Amikor 1974-ben elvégeztem a 

szakközépiskolát, és elektronikai mű-
szerész végzettséget szereztem, első 
munkahelyem az EVIG volt, ahol külső 
szerelőként istállók szellőzését biztosító 
rendszereket kellett javítani. Itt azonban 
csak két hónapot maradtam, a rossz mun-
kakörülmények miatt más munkahelyet 
kellett keresnem, így kerültem édesapám 
volt kollégája segítségével a MÁV Távköz-
lő- és Biztosítóberendezési Központi Fő-
nökséghez, a műszerjavító csoporthoz. 
Azóta is folyamatosan ebben a Kmety 
György utcai épületben dolgozom 43 éve, 
bár a többszöri átszervezéseknek köszön-
hetően különböző neveket kapott szerve-
zeti egységünk (TBKF, TEBK, TEBGK, 
TEB Központ, Technológia Központ). Idő-
közben felsőfokú végzettséget is szerez-
tem a Kandó Kálmán Villamosipari Műsza-
ki Főiskolán műszeripari és automatizálási 
szakon. 1996-tól csoportvezető, majd a 
minőségügyi mérnöki képesítés megszer-
zése után, 2000-től osztályvezető let-
tem, később vezető, majd koordinátor. A 
feladatom kezdetben műszerek javítása, 
pontosítása volt, de a vasút villamosítása 
kapcsán több erősáramú befolyásolási 
mérésben is részt vettem, amelynek so-
rán a vontatási áram távközlő kábelekre 
kifejtett zavaró hatását vizsgáltuk.

– Mindhárom szakmának végeztek 
műszerjavítást?

– Kezdetben, mint TBKF, csak a táv-
közlési és biztosítóberendezési terület 
számára végeztük ezt a tevékenységet. 
Amikor az erősáramú terület is hozzánk 
került, onnantól az ő mérőműszereik is 
gyakran megfordultak nálunk. A javítá-
son túlmenően egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott a műszerek pontosítása is, ezért 
1996-ban sikerült kialakítanunk egy ön-
álló kalibráló laboratóriumot, amelyet 
akkreditáltattunk is az OMH-val. A későb-
biekben is, gyakorlatilag folyamatosan 
sikerült fenntartanunk az akkreditált stá-
tust, jelenleg a Nemzeti Akkreditáló Ható-
ság (NAH) által 2018. szeptember 23-ig 
van a laboratóriumunk akkreditálva.

– Miképp változtak meg a MÁV mérő-
műszerei az ön pályafutása alatt?

– A technika fejlődésével számos te-
rületen komoly változás következett be, az 
elektroncsöves technikát például teljesen 
felváltotta a félvezetős, a műszerek sokfé-
lesége némiképp lecsökkent. A távközlési 
területen különösen erőteljes volt a digi-
tális technológiák térhódítása, ahol már 
nincs szükség a korábbi speciális, ún. 
vivős mérőeszközökre, amelyek javítása 
nehézkes, alkatrész- és időigényes volt. 
A digitális átviteltechnika mérőeszközei-
nek javítására azonban már felesleges lett 
volna berendezkednünk, viszont a felme-
rülő igények alapján, ezek javíttatása és a 
kalibráltatása továbbra is a mi feladatunk. 
A digitális technológiák felfutása – noha 
a távközlési területen a legszembetű-
nőbb – a biztosítóberendezési területen 
is változást hozott, az újabb elektronikus 
rendszerek vizsgálatához korszerűbb mé-

rőeszközök szükségesek. Ez természe-
tesen az erősáramú terület processzoros 
vezérlésű áramellátó és egyéb rendszere-
ire is igaz.

– A MÁV csoport folyamatos átalakí-
tása, a ki- és beszervezések hogy érin-
tették ezt a szakterületet?

– Szerencsére csak a szervezeti 
egységünk neve változott időről idő-
re, de a végzett tevékenységünk nem. 
Ránk inkább a MÁV minőségbiztosítási 
rendszereinek fejlesztése volt hatással, 
elsősorban az ISO 9001 minőségirányí-
tási rendszer bevezetése 2003–2004 
környékén, melytől kezdve a mérőmű-
szerekkel szembeni igazolt pontossági 
elvárások is jelentősen megnőttek, így 
még több lett a feladatunk: gyakrabban 
és még több műszert kellett kalibrálnunk 
és ezekről nyilvántartást vezetnünk. Erre 
külön utasítások születtek, és rendsze-
res auditokon veszünk részt azóta is. Az 
EU-csatlakozással piaci alapra került a 
mérésügy is, kalibrálást külső ügyfelek-
nek már nem csak akkreditált laboratóri-
um végezhet. Van azonban olyan terület, 
amelynél nem kell konkurenciával számol-
nunk, például a váltóerőmérő műszereké, 
melyek kalibrálását az országban csak mi 
tudjuk elvégezni.

– Mivel foglalkoznak még a javítá-
son, kalibráláson kívül?

– Vannak olyan speciális méréstech-
nikai feladatok, melyeket országos ha-
táskörrel központilag érdemes végezni, 
hiszen a mérések száma és bonyolultsá-
ga miatt ez így hatékony. Ilyen feladat a 

* A rovat cikkei teljes egészében az interjúala-
nyok véleményét tükrözik, azt a szerkesztő-
ség változatlan formában jelenteti meg.
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távközlő kábelek zavartatásmérése, vagy 
a vontatójárművek összeférhetőségi vizs-
gálata. A mi feladatunk a különféle TEB 
szakanyagok, például feszültségváltók, 
távközlő és áramellátó kábelek, váltó-
hajtóművek, jelfogók minőségi átvétele 
is. Kollégáim a gyártói telephelyeken vé-
geznek méréseket, ellenőrzéseket az or-
szágban, de szükség esetén külföldön is. 
Ez a minőségbiztosítási tevékenységünk 
része.

– Hogyan birkóznak meg az új tech-
nológiákkal kapcsolatosan megjelenő 
problémákkal?

– Az új technológiák, főleg a biztosító-
berendezési területen, új meghibásodási 
lehetőségekkel járnak, amelyekkel eddig 
nem kellett számolni. Például a LED opti-
kák bevezetésétől hosszabb élettartamot 
reméltek, de a konstrukcióból és az öre-
gedésből fakadóan a LED-ek fényereje 
idővel jelentősen csökken. Ezért az üze-
meltetés során alkalmas fénymérő segít-
ségével szükséges ellenőrizni az adott 
optika megfelelőségét, láthatóságát. Ál-
talában elmondható, minél korszerűbb 
egy rendszer, annál több elektronikai 
elemet, félvezetőt tartalmaz. Azonban így 
a környezeti hőmérsékletre is sokkal ér-
zékenyebbek, mint a korábbi rendszerek. 
Ezért a szélsőségesen meleg vagy hideg 

időjárás miatti üzemzavarok vizsgálata is 
fontos feladatunk lett. Emiatt egyre több a 
helyszíni mérés, ehhez megfelelő mérési 
módszert kell kialakítani, speciális mérő-
eszközt kell alkalmazni vagy szükség ese-
tén magunknak készíteni.

– A MÁV talán leglátványosabb mé-
rőberendezései a pálya menti fix jármű-
diagnosztikai eszközök. Milyen kihívást 
jelent ez az üzemeltető számára?

– Az első korszerű pálya menti jár-
mű-diagnosztikai rendszert már a 70-
es években telepítették a MÁV hálóza-
tán. Ez a francia gyártmányú SYGTAY 
hőnfutásjelző volt, amely teljesen analóg 
félvezetős (germánium tranzisztoros) fel-
építésű szerkezet volt, az 1990-es évekre 
17 darab működött ebből. Mint egyfajta 
speciális mérőeszköz, ennek a javítását 
karbantartását is mi végeztük, azonban 
az alkatrész-ellátási nehézségek miatt 
egymás után üzemképtelenné váltak a 
berendezések, 2016-ban állították le 
az utolsót. De szerencsére időközben 
újabb digitális rendszereket is telepítettek 
2007-től a VAMAV Kft. közreműködésé-
vel, mint pl. az SST gyártmányú PHOENIX 
MB mérőrendszerből 4 darabot. Ezek az 
újabb fejlesztésű rendszerek megbízható-
an működnek, a vasutas kollégák régóta 
ismerik, és komolyan veszik a riasztáso-

kat. Azonban a kor igényeinek megfe-
lelően más jellegű diagnosztikai rend-
szerekre is megjelent az igény, illetve a 
meglévő hőnfutásjelző rendszer bővítése 
is szükségessé vált. Ezért a MÁV európai 
uniós finanszírozással 5-féle rendszer te-
lepítését rendelte meg, ezek: 29 darab 
hőnfutásjelző, 28 darab dinamikus ke-
rékterhelés-mérő, 17 darab rakszelvény-
ellenőrző, 7 darab nyomkarima-ellenőrző 
és 5 darab áramszedő-figyelő. Noha a 
kivitelezés céldátuma eredetileg 2015 
vége volt, ebből azonban máig csak ket-
tő működik, a VAMAV kivitelezésében a 
hőnfutásjelző, illetve az evopro által fej-
lesztett kerékterhelés-mérő. Ezeknek a 
rendszereknek a funkcionális tesztjét is 
mi végeztük, a működést folyamatosan 
ellenőrizzük, és a szükséges karbantar-
tásokat, javításokat szervezzük. A másik 
három, olasz (MERMEC) kivitelezésben 
készülő rendszer átadása 2017 végén 
várható. Egyéb más pályafelújítási pro-
jekt keretében időközben még telepítés-
re került néhány hőnfutásjelző (összesen 
35 darab van a hálózaton) és dinamikus 
kerékterhelés-mérő (összesen 30 darab 
üzemel), így hamarosan több mint 90 mé-
rőberendezés lesz üzemben, amelyek ko-
rábban sosem látott mennyiségű mérési 
adatot generálnak. A közeljövő feladata 
lesz ezeket az adatokat megfelelő formá-

Jármű-diagnosztikai berendezések 
telepítése
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tumban a MÁV egységes adatbázisába 
juttatni, hogy a MÁV szakemberei a mé-
rési adatok alapján időben tudjanak intéz-
kedni a baleseti veszélyek megelőzése 
érdekében.

– Melyek az üzemeltetési tapasztala-
tok a már üzemben lévő rendszerekkel?

– Mint említettem, a hőnfutásjelző 
rendszer működtetésével hosszabb távú 
tapasztalataink vannak már, probléma-
mentesnek látszik a működés, illetve a 
riasztási adatok kezelése. A mérőrend-
szer kalibrálása is megoldott. A dinamikus 
kerékterhelés-mérő azonban szokatlan, 
új rendszer a hálózaton, kollégáinknak 
és a szállítást végző vasúttársaságoknak 
is. Ezért a riasztási jelentések értelme-
zéséhez és a szükséges intézkedések 
meghatározásához is hosszabb „tanulá-
si” időszak kellett. A rendszer működése 
igen összetett, rendkívül sok paraméter-
től függ, hiszen a sín lehajlása alapján 
kell megállapítania előírt pontossággal és 
megbízhatósággal a mérési eredménye-
ket. Mivel a normál sebességgel haladó 
vonatok mérése történik, dinamikus erő-
hatások is torzítják a mérési eredménye-
ket, amelyeket így sztatikus mérlegen visz-
szaellenőrizni szinte lehetetlen. Azonban 
az eddigi működés is bizonyította, hogy 
több esetben sikerült túlterhelt vagy hibás, 
balesetveszélyes járműveket kiszűrni. Mi-
vel a rendszer a nevéből is következően 

kerék szinten képes a terhelést megálla-
pítani, alkalmas a helytelen, aszimmet-
rikus rakodás megállapítására is, bár ta-
pasztalataink szerint a vasúttársaságok 
nem mindig végzik el a rakományigazítást 
riasztás esetén. De az általános tapaszta-
lat, hogy a dinamikus kerékterhelés-mérő 
üzembe helyezése óta csökkentek a túl-
rakodások, a vasúttársaságok már tudják, 
hogy a MÁV képes menet közben is ellen-
őrizni a szerelvényeiket.

– És melyek a még nem működők?
– Áramszedő-megfigyelés 5 ponton 

került kiépítésre Budapest térségében, 
hiszen néhány tolatómozdonyt leszámít-
va valamennyi villamos jármű megfor-
dul rendszeresen a főváros környékén. 
Nyomkarima-ellenőrzést 7 ponton vég-
zünk majd, határállomásoknál. Rako-
mányelcsúszást (rakszelvényt) ellenőrző 
berendezésből 17 darab lesz a nagy áru-
forgalmú szakaszokon.

– Milyen kockázatokat azonosítottak 
eddig az üzemeltetés során, és mik a to-
vábbfejlesztés lehetőségei?

– A Dunakeszi térségében telepített 
hőnfutásjelzőből ellopták az egyik beren-
dezés számítógépét. A távfelügyelet se-
gítségével észlelhető volt az IP kapcsolat 
megszakadása, azonban kollégáink nem 
tudták tetten érni a tolvajt. Sajnos az ilyen 
jellegű problémák továbbra is nagy gon-

dot jelentenek a MÁV-nál. A folyamatos 
működőképesség fenntartása érdeké-
ben a karbantartásra már felkészültünk, a 
gyártókkal, illetve magyarországi képvise-
lőikkel kötünk erre vonatkozó szerződést. 
Az 5 rendszer egymástól függetlenül 
működik, mindegyik mérőponthoz önálló 
számítógép és önálló állomási visszaje-
lentés tartozik, külön monitorokkal. Ezért 
a jövőben ki lesz fejlesztve olyan adat-
kezelő rendszer, amely lehetővé teszi, 
hogy a forgalmi szolgálatot ellátó kollégák 
egyetlen képernyőn tudják figyelemmel 
kísérni és kezelni a jármű-diagnosztikai 
rendszereket. Jelenlegi feladatunk, hogy 
folyamatosan ellenőrizzük a rendszer 
működőképességét, pontosságát, elké-
szítjük a havi riasztási jelentést, ami adott 
esetben a bírságolás alapját is képezhe-
ti. Több száz riasztás is befut havonta, 
ezért a jobb feldolgozhatóság érdekében 
szükség lenne a vonatok, illetve a kocsik 
pontos azonosítására, hogy a rendszer 
hatékonyságát növelni lehessen. Így lehe-
tőség lenne a gördülőállomány folyama-
tos monitorozására, amely lehetővé tenné 
a balesetveszélyes járművek időben tör-
ténő kiszűrését. Ezek a fejlesztések je-
lenleg már folyamatban vannak, és remél-
hetőleg 2018-ra hatékonyabbá válhatnak 
a jármű-diagnosztikai rendszerek.

Andó Gergely

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
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Elhunyt Kelemen András okleveles villamos-
mérnök, a vontatási transzformátor alállomá-
sok üzemeltetésének és karbantartásának 
legendás alakja. Középiskolai tanulmányait 
1958–1962 között a miskolci Bláthy Ottó Villa-
mos ipari Technikumban végezte. Technikus-
ként került a MÁV alkalmazásába, ahonnan 
MÁV ösztöndíjasként jutott be a Budapesti 
Műszaki Egyetemre. Tanulmányait 1962-ben 
kezdte az egyetem Villamosmérnöki Karán, 
ahol Erősáramú Szakon végzett 1967-ben. Ez 
idő alatt szakmai tevékenységét a MÁV Távköz-
lő és Biztonsági Főnökségén végezte műsze-
részként. Villamosmérnöki oklevele megszer-
zése után is a MÁV-nál maradt, ahol különböző 
beosztásokat töltött be. 1967–1968 között 
Miskolcon villamos mozdony reszortosként 
dolgozott a Vontatási Főnökségen, majd Bu-
dapestre került, ahol 1972–1979 között az 
Északi Járműjavító Üzemben volt fejlesztő-
mérnök, később üzemvezető, majd fejlesz-
tési csoportvezető. 1981-től a MÁV 120/25 
kV-os alállomásainak központi felügyeletét, 
karbantartását, fejlesztését és üzemzavar-el-
hárítását végezte 2007-ig. 2007-ben önálló 
céget (Erávit Kft.) alapított és nyugdíjasként 
folytatta a korábbi szakmáját. Munkája során 
megszerezte a fontosabb vasúti szakvégzett-
ségeket, majd a magyar és a cseh mérnökka-
marák speciális jogosultságait is: a tervezőit, a 
szakértőit és a felelős műszaki vezetőit. A MÁV 
és a GYSEV vontatási alállomásainak és tele-
pített létesítményeinek építésénél és üzembe 
helyezésénél aktívan közreműködött. Munkája 
mellett szívesen támogatott szakmai esemé-
nyeket, melyeken előadóként is részt vett. A 
szakmai konferenciákon igen népszerű volt, 
mert nemcsak az előadásaival és bemutatóival 
hagyott maradandó emléket a résztvevőkben, 
hanem a szabadidős programok során a sze-
mélyiségével és beszélgetéseivel is. Hosszú 
életpályája alatt szakemberek egész generáci-
ói nőttek fel mellette, akiknek a tudása legjavát 
mindig önzetlenül átadta.

Emlékét mindörökre megőrizzük.

Kelemen András 
1944–2017

Maczkó Ibolya 1950. szeptember 20-án szüle-
tett Orosházán. Általános iskolai tanulmányait 
szülővárosában, szakirányú középiskolai ta-
nulmányait Szegeden, a Bebrits Lajos Szakkö-
zépiskolában végezte. Az akkor még Szegeden 
működő KTMF-en diplomázott, majd röviddel 
ezután a MÁV Pécsi Igazgatóságának Távközlé-
si és Biztosítóberendezési Főnökségén kezdett 
dolgozni. Itt tevékenykedett különböző beosztásokban, többek között költségvetési 
tervezőként, építési csoportvezetőként. 2017. szeptember 11-én hunyt el Pécsett. 
Emlékét szeretettel megőrizzük.

Elhunyt
Nagy Sándorné
Maczkó Ibolya

Mély fájdalommal tudatjuk , hogy a szeretett Édesapa és Nagypapa

Tasnádi Dénes
2017. szeptember 14-én, életének 75. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunkat az Óbudai temetőben
kísértük utolsó útjára október 14-én 10 óra 15 perckor.

Emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

Garai Zoltán 1950-ben született Sárospatak 
mellett, Végardón. A budapesti Landler Jenő 
Gép- és Híradásipari Technikumban érettségi-
zett, majd Szegeden, a Felsőfokú Vasútforgalmi 
Technikum – amely közben Közlekedési és Táv-
közlési Műszaki Főiskolává alakult – Távközlő- és 
Biztosítóberendezés szakán szerzett diplomát. 
Ezután a Telefongyár, majd a Ganz Villamossági 
Művek Vasúti Biztosítóberendezés-fejlesztési 
Főosztályán dolgozott. Ezen időszak alatt szá-
mos fejlesztés fűződött a nevéhez; a teljesség 
igénye nélkül: TM jelfogós vonali biztosítóberendezések, programozható egységvizs-
gáló, a MÁV és a BKV első mikroprocesszoros KÖFE-rendszerei, szlovák bányavasúti 
nyomvonal-elves biztosítóberendezések. A rendszerváltást követően, a GVM hanyat-
lása miatt rövid időre elhagyta a „vasúti pályát”: 1992 és 1996 között vagyonvédelmi 
rendszerek telepítésével foglalkozott. 1996-tól 1999-ig a MÁVTI biztosítóberendezési 
tervezőjeként tevékenykedett, majd 1999-től 2012-es nyugdíjba vonulásáig a TEB 
Központ fejlesztőmérnökeként biztosítóberendezési vizsgálatokban vett részt: elévül-
hetetlen érdemeket szerzett az – akkor még SIGNELIT-es fejlesztésű – UTB sorompó 
bevezetés előtti ellenőrzésében, Hegyeshalom Elektra és  a zalalövői Elektra-körzet
vizsgálatában, később pedig az ETCS pálya menti és fedélzeti rendszerek vizsgálati
technológiájának kidolgozásában. Nyugdíjba vonulása után kisebb tervezési munkák-
ban vett részt az ALSTOM-nál, a Prolannál, a TEB-TERV-nél és a Safe-Terv Kft.-nél.

Nem lenne teljes életútjának méltatása anélkül, hogy megemlítenénk: kivételes 
műveltséggel rendelkezett. Kedvenc területe volt a történelem: egyes történelmi pe-
riódusokat a legapróbb részletekig ismert. De szakembereket meghazudtoló módon 
otthon volt a zenében, a gasztronómiában, a földrajzban és még jó néhány területen. 
Legendásan szeretett jókat főzni és nem utolsósorban enni: utóbbiról számtalan tör-
ténet és anekdota maradt fenn Vele kapcsolatban.

Mindannyiunk számára váratlanul és tragikus hirtelenséggel halt meg 2017. de-
cem ber 5-én. A biztosítóberendezési szakmának kivételesen színes és különleges 
egyénisége volt; sok, Hozzá kapcsolódó történetre szinte lehetetlen mosoly nélkül 
visszaemlékezni. Emlékét szeretettel megőrizzük.

Elhunyt
Garai Zoltán
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FOLYÓIRATUNK
SZERZŐI

Csoma András
A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki 
Kar Erősáramú szakán 1978-ban szerezte meg 
villamosmérnöki oklevelét, majd a MÁV-nál he-
lyezkedett el. 1983-tól a MÁV Miskolci Igazga-
tóságába került, ahol felsővezetéki, alállomási 
berendezések létesítésére, fejlesztésére, üze-

meltetési fenntartási munkáinak szervezésére kiterjedő munka-
köröket látott el. Munkája mellett a Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemen Gépész Gazdaságmérnöki végzettséget is szerzett. 
Ugyanitt öt éven át a Villamosságtan Tanszéken oktatott. Az 
erősáramú szakterület képviseletében tagja volt a MÁV Műszaki 
Tanácsának. Megalakulása óta a Magyar Mérnöki Kamara tag-
ja, bejegyzett vezető tervezője és szakértője, a Magyar Mérnö-
ki Kamara Vasúti Szakosztály elnökségi tagja, a Felsővezetéki 
Szakkollégium titkára. A tevékenységének elismeréseként több 
kitüntetésben részesült, többek között a MÁV a „Vasút szolgálatá-
ért” Bronz és Ezüst fokozatainak adományozásával illetve a Ma-
gyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Csány László díjjal 
ismerte el tevékenységét. Elérhetősége: 3525 Miskolc Major u. 
16. Mobil: (30) 973-4387, e-mail: csomaa@upcmail.hu

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

VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

Balog Géza
1979-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki Karán. 2000 óta „A” kategóriás 
tervező a villamos üzemű biztosító berendezések 
szakterületen. Az egyetem elvégzését követõen 
a Ganz Villamossági Művek Irányítástechnika 
Főosztályának fejlesztőmérnökeként mikropro-

cesszoros irányítástechnikai rendszerek kifejlesztésével foglal-
kozott. Munkatársaival együtt közösen tervezték és kivitelezték a 
mikroprocesszoros technikával megvalósított dél-balatoni KÖFE 
berendezést, a BKV HÉV békásmegyeri KÖFI berendezését, a 
hatvani kódos kezelőt, vontatási villamosenergia-távvezérlőt töb-
bek között a GYSEV vonalára, valamint ezek mellett üveggyári 
keverőházi és víz- és szennyvíztisztítóművi ipari automatikákat. 
1995–2005. között a SIGNELIT Rt.-ben az elektronikus útátjá-
ró-fedező berendezések vezető tervezőjeként dolgozott. 2006. 
január 1-je óta hasonló munkakörben a Műszer Automatika Kft.-
nél dolgozik. Elérhetősége: Műszer Automatika Kft. Tel.: 06 (23) 
365-280/149 E-mail: balog.geza@muszerautomatika.hu

Ertl Tamás
1988-ban a Kandó Kálmán Villamosipari Műsza-
ki Főiskola Híradásipari szakán Villamosmérnöki 
diplomát szerzett, a HUNGAROTON stúdióban 
üzemeltető és fejlesztő mérnökként a CD digital 
mastering területen az analóg stúdiótechnika 
digitalizálásában vett részt. 1994-től a MATÁV 

Zrt. országos gerinchálózat és más nem beszédcélú digitális 
összeköttetések üzemeltetését, bővítését végezte. 1998-ban 
a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola  Híradásipa-
ri szakán Távközlési szakmérnöki oklevelet szerzett, a MATÁV 
PKI Távközlésfejlesztési Intézetben a FLEX-COM és ABL-Net 
országos adatátviteli hálózatok tervezésében dolgozott. 2007-
től a MÁVTI Kft.-ben biztosítóberendezés-tervezőként részt vett 
állomási és vonali biztosítóberendezések, pályarekonstrukci-
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munikáció szakirányon. 2008-ban kapta meg 
diplomáját a Széchenyi István Egyetem Műszaki 
Tudományi Karán, mint villamosmérnök, távköz-
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