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Szakmai köreinkben jó néhány éve gyakran felmerülő téma, sőt probléma, általában a vasúti és azon belül a biztosítóberendezési munkaerő utánpótlása. A
következő pár gondolattal ezt a témát szeretném körüljárni, alapvetően a mérnöki
utánpótlásra koncentrálva. Tudjuk, hogy a
nem mérnöki munkaerő utánpótlására komoly erőfeszítéseket tesz a vasút, és tesznek a vasúti iparban munkálkodó cégek.
Emellett azonban a korszerű technikák
egyre szélesebb körű elterjedése egyre
magasabb kvalifikációt igényel e rendszerek fejlesztőitől, gyártóitól, telepítőitől
és üzemeltetőitől is, mindez pedig egyre
több mérnök alkalmazását kívánja meg.
Vélhetően ez nem csak a vasúti, illetve a vasúti biztosítóberendezési területre
igaz, mert úgy tűnik, hogy a mérnökök
iránti munkaerő-piaci kereslet az elmúlt
pár évben minden eddiginél nagyobb méreteket öltött. Mind az alapszakos (BSc),
mind pedig a mesterszakos (MSc) mérnökök elhelyezkedési és kereseti lehetőségei kiválóak. Ebből az következik, hogy
a mérnököket alkalmazó cégek „kapkodnak” a végzett vagy végzés közelében lévő
mérnökökért (mostanra már nem is kizárólag csak a legjobbakért), sőt gyakorlattá
vált, hogy már a képzésük alatt szakmai
munkát végeznek a mérnökhallgatók.
Az éppen munkába álló mérnökök
hadát a mostanában sokat emlegetett
Y generáció alkotja. Y generációnak körülbelül az 1980 és 2000 között született
fiatalokat tekintik, és számos társadalmi
és pszichológiai jellegzetességet szokás
rájuk húzni, amelyek közül most önkényesen csak a jelen írás szempontjából
lényegesekre koncentrálnék (e jellegzetességeket adottságnak tekintem, nem
célom ezek helyességének vagy helytelenségének értékelése). Az Y generáció
egyrészt kitűnően tájékozódik a technikai
és különösen az információs világban,
aktívak is ezen a területen, továbbá remekül képesek hatékonyan megosztani a figyelmüket, és egyidejűleg több feladattal
foglalkozni. Úgy tűnik viszont, hogy nem
szívesen vállalják az előző generáció küzdelmeit és áldozatait, kissé túlozva, számukra „magától értetődő”, hogy karriert
érnek el és jól keresnek. Ezenkívül a korábbi generációkhoz képest egy későbbi
érés figyelhető meg, ami a szakmaiságot,
illetve önállóságot illeti. Ez a rövid jellemzés természetesen erősen sablonos, a
további finomítást bízzuk azonban szakemberekre.
A legutoljára említett későbbi érés
érdekes tünete, hogy korábban a mérnökhallgatók zöme határozott elképze-

lésekkel rendelkezett az elkészítendő
szakdolgozat vagy diplomaterv témáját
illetően. (Szakdolgozatnak az alapszakos
hallgatók lezárómunkáját, diplomatervnek
a mesterszakosokét nevezzük.) Tanulmányaik során és különösen egyéni aktív
érdeklődésük kapcsán maguk találták
meg azokat a területeket, amelyekben
szívesen mélyítették el ismereteiket e
lezárómunkák formájában. A helyzet mostanra kissé megváltozott: lassan többségbe kerülnek azok a hallgatók, akik akár
kiváló tanulmányi eredmények és jó képességek birtokában is témát keresnek,
témajavaslatot várnak az egyetemi vagy
külső konzulenstől. Ezt a témát azután
többnyire megfelelő színvonalon képesek
feldolgozni, tehát nem gyengébb képességekről van szó, hanem bizonyos háttérismeretek hiányáról.
A fentiekből számomra az tűnik ki, hogy
szakmánknak nagyon erős versenyben
kell helyt állnia a megfelelő mérnöki munkaerő megszerzéséért. A helyzet azonban
nem reménytelen, ha figyelembe vesszük
a munkaerőpiac és a leendő munkaerő
jellegzetességeit. A legfontosabb feladat
véleményem szerint a szakma láthatóvá
tétele: az emlegetett Y generáció ahhoz
van szokva, hogy a számára fontos információk késleltetés nélkül, azonnal rendelkezésére állnak, anélkül, hogy komolyabb
erőfeszítésekre lenne szüksége. A vasúti
szakmának hírverésben is fel kell vennie a
versenyt a többi mérnöki területtel annak
érdekében, hogy már az egyetemi képzés
előtt és annak során is láthatóvá és vonzóvá tegyük szűkebb szakmánkat. Ehhez
a technológiai újításokat, a már üzemben
lévő és tervezett korszerű rendszereinket
kellene előtérbe helyeznünk, ha tudjuk,
hogy az érintett generáció mennyire fogékony a technikai és informatikai eszközökre.
A terület ismertebbé tételének kiváló
módja lenne, ha a vasúti biztosítóberendezési rendszerek területén működő cégek rendszeresen adnának kidolgozandó
tudományos diákköri (TDK), szakdolgozat- és diplomatervtémákat, amelyeket
az egyetemen hirdethetünk, és amelyek
felkelthetik a hallgatók érdeklődését. Az
egyetemen szívesen látjuk a cégek előadásait is, hogy a hallgatók a lehető legközelebbről ismerhessék meg ezeket a
rendszereket.
Jelenleg is vannak olyan szegmensek,
részterületek, ahol az ipar és az egyetem
közötti kapcsolat hatékonyan működik,
ezért bizakodva tekintek a jövőbe, és
hadd fejezzem ki itt is nyitottságunkat a
további szoros együttműködésre.

Vasúti VezetékVilág biztber
tematikus szakmai nap
A CARGO Közlekedési Kft. a MÁV Zrt.
TEB Igazgatóság szakmai támogatásával,
a Vasúti VezetékVilág folyóirat égisze alatt
május 29-én biztosítóberendezési szakmai napot rendezett, amelynek helyszíne
a Budapesti Műszaki Egyetem díszterme
volt. A szakmai nap délelőttjén a LEDfényforrások vasúti alkalmazásairól hallhattunk előadásokat a gyártó, a tanúsító
és a felhasználó szemszögéből; ezen előadások rövid összefoglalóit az alábbiakban közöljük. A tematikus délelőttöt moderált nyílt fórum követte, amelynek főbb
témái az alábbiak voltak: „Jelfogóterem:
épület vs. konténer”, „Bontott belsőtéri
biztber elemek újbóli felhasználása”, illetve „Elektronikus biztosítóberendezések
továbbüzemeltetése”.
A Vasúti VezetékVilág ezúton is szeretné kifejezni köszönetét a Kiadónak a
konferencia megszervezéséért, a MÁVnak a támogatásért, az előadóknak felkészülésükért és színvonalas előadásaikért.
Külön köszönet a Thalesnek mint főtámogatónak!

A LED-optika új feltétfüzetei
(Hargitai Zoltán,
MÁV Zrt. Technológiai Központ)
Három feltétfüzetről beszélünk, amelyek
jóváhagyási folyamata 2018. május végén
kezd a végéhez érni, nevezetesen:
– LED-es fényforrást tartalmazó optikai egységek sorompó közúti jelzőkhöz,
– LED-es fényforrást tartalmazó optikai egységek vasúti jelzőkhöz,
– LED-es fényforrást tartalmazó optikai egységek vasúti kiegészítő jelzőkhöz.
Miért is volt szükség a ’90-es évek végétől, a 2000-es évek elejétől datálható
feltétfüzetek teljes újragondolására, újraírására? A MÁV az elsők között volt az
európai vasúttársaságok között, amelyik a
LED-et mint a világítástechnika éppen felívelőben lévő, de akkor még csak sejthető
robbanásszerű fejlődés előtt álló fényforrását kipróbálta élesben. Az első teszteredmények sikerrel jártak, és megszületett az LSzR típusú LED „optika”, amely
bevezetési engedélyt is kapott.
Azóta eltelt kb. 20 év, amely alatt a
MÁV feltétfüzete rendkívül elavulttá vált az
időközben fokozatosan megjelenő, újabb
és újabb kiadásokat megérő világítástechnikai, elektrotechnikai, illetve vasúti
EN szabványoknak köszönhetően.
A LED mint fényforrás fejlődéséről
még nem is beszéltünk, amely szépen

lassan kiszorítja a világítástechnikában
addig „betonbiztosnak” vélt fényforrásokat is (pl. hőmérsékleti sugárzók, kisnyomású kisülő lámpák, nagynyomású kisülő lámpák). Az európai irányelvek egyre
jobban korlátozzák a hagyományos izzók
mint hőmérsékleti sugárzók gyártását és
forgalmazását. Igaz, a speciális célokra
alkalmazott izzók is egy időre felmentést
kaptak ez alól, de kérdés, hogy meddig.
A legtöbb európai vasúttársaság eközben a fénysorompók és vasúti jelzők fényforrásait már évekkel ezelőtt kiváltotta LEDfényforrást tartalmazó optikai egységekre
a legtöbb helyen (pl. ÖBB, SBB, DB, NS…)
Időközben a hazai piacon is sorra jelennek meg a hazai, illetve külföldi gyártók újabb és újabb termékekkel, amelyeket a régi feltétfüzet alapján nemigen lehet
minősíteni, kategóriába sorolni.
Csak néhány megjegyzés a régi feltétfüzet hiányosságaival kapcsolatban:
– ha hivatkozik is szabványra (pl. MSZ
20186/2-86, DIN 67 527, MSZ
172, MSZ 1600), azok már régen
elavultak, visszavonásra kerültek;
– fogalommeghatározásai eltérnek, illetve pontatlanok a szabványi meghatározásokhoz képest (ha egyáltalán);
– számos fogalom hiányzik belőle,
ami egy napjainkban fejlesztett, biztonsági LED-optikához elengedhetetlen (pl. korrelált színhőmérséklet,
fénysűrűség-egyenletesség, áramütés elleni védőintézkedés módja,
túlfeszültség-védelem, elektromágneses összeférhetőség, biztonságigazolás, biztonságintegritási szint,
DeBo tanúsítvány stb.).
És hogy a dolog még nehézkesebb
legyen, a MÁV-tól független tanúsítószervezetek is gondban vannak, hogy a
LED-es fényforrásokat tartalmazó optikai
egységek tanúsítása nehézkes a régi feltétfüzet mentén.
A fentiek tükrében egyértelművé vált,
hogy a MÁV-nak ki kell adnia egy, az alapjaitól újragondolt, újraírt műszaki feltétfüzetet, szem előtt tartva az alábbi szempontokat is:
– A korábbiakhoz képest:
• sokkal jobb élettartam érhető el
megfelelő üzemeltetés esetén,
• sokkal jobb fényhasznosítás valósítható meg (izzóhoz tervezett
fényáramkörökben egyelőre csak
chip szinten),
• a jelzők észlelhetősége így is
nagyságrenddel jobb lehet,
– karbantartás-mentesség megfelelő
üzemeltetés esetén.

Az új feltétfüzet megalkotásával egy kvázi
„házi” szabvány is íródott egyben, melynek főbb jellemzői:
– pontos, a vonatkozó szabványokra
épülő fogalommeghatározás,
– sokkal részletesebben foglalkozik a
fénytechnikai/mechanikai/környezeti/villamos és egyéb követelményekkel,
– megfelel a legújabb EN szabványoknak, hiszen azokra épül,
– erre alapozva a LED-es optikai egységek tanúsítása egyértelműbbé
fog válni,
– a gyártók számára is egyértelmű,
hogy az adott terméknek milyen
műszaki specifikációknak kell megfelelnie.

A LED-optika elektrotechnikája
(Pálinkás Gábor,
MÁV Zrt. Technológiai Központ)
A LED-ek legfontosabb jellemzői elektronikai szempontból:
– átfolyó áram hatására létrejövő feszültség,
– átfolyó áram hatására kibocsájtott
fényáram.
Meghajtó áramkörök tervezéséhez szükséges LED-karakterisztikák:
– feszültség–áram karakterisztikák a
kibocsájtott fény színe szerint,
– fényáram függése az átfolyó áramtól,
– feszültség és fényáram függése a
környezeti hőmérséklettől,
– LED-en átfolyatható áram függése
a környezeti hőmérséklettől és a
hűtőfelület hőellenállásának nagyságától,
– keletkezett hő elvezetésének lehetőségei a LED teljesítményétől függően.
Fényforrások feszültség–áram karakterisztikái, előnyeik, hátrányaik, gyártóik:
– a hagyományos izzó mint referencia,
– passzív optika meghajtó áramkör
nélkül,
– aktív optika lineáris szabályzóval,
– aktív optika kapcsolóüzemű szabályzóval, az izzó tulajdonságainak
szimulálásához szükséges kompenzáló áramkörök ismertetése,
– elektronikus biztosítóberendezések
esetében használt dimmelhető optikák,
– aktív optika CAN buszon történő
távvezérléssel, diagnosztikai funkciókkal.
LED-es optikák használata vasúti és közúti jelzők áramköreiben:
– gyártókra és berendezéscsaládokra
jellemző meghajtási és ellenőrzési
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módok bemutatása, az egyes berendezésekkel párosítható optikák
gyártóinak felsorolása,
– a S&B sorompóberendezés és a
MES által szállított optikák együttműködésének tapasztalatai, a problémák megoldásának lehetőségei.
Mit hoz a jövő?
– A LED-ek és meghajtók fejlesztése
töretlen.
– LED-modulok teljesítményfelvétele
egyre csökken, az elektromos és
optikai hatásfok egyre nagyobb.
– Energiatakarékosság  áramfigyelés.
– Decentralizált vezérlés és ellenőrzés CAN buszon keresztül?

A LED-optika
biztonságmenedzsmentjéről
(dr. Szabó Géza, Certuniv Kft.)
A jelzésadásra (akár fénysorompók közút
felé jelzést adó eszközeiként, akár vasúti
jelzőkben a vasúti járművek számára jelzést adó eszközként) alkalmazott LED-es
optikák funkciói közvetlen hatással vannak a vasúti közlekedésbiztonságra, így
velük szemben biztonsági követelményeket is kell támasztanunk. A biztonsági követelmények egyrészt a hardver véletlen
meghibásodásából előálló veszélyes állapotok maximális megengedett gyakoriságát határozzák meg (eltűrhető veszélyességi ráta, THR, illetve az ebből számolt
meghibásodási ráta, FR), másrészt a tárgyi eszköz létrehozása és felhasználása,
üzemeltetése során megjelenő szisztematikus hibák hatásait limitálja: ez utóbbi
a biztonságintegritási szint (SIL).
A szisztematikus hiba olyan hiba,
amely minden egyedi eszköznél (darabnál) azonos módon jelentkezik, azonos
körülmények között; és praktikusan az
eszközzel kapcsolatba kerülő szakemberek valamely hibás tevékenységének (pl.
hibás specifikáció, hibás tervezés, hibás
ellenőrzés stb.) hatására keletkezik. Minél magasabbak a biztonsági elvárások
(minél nagyobbak a lehetséges hibás működés következményei), annál nagyobbak
a veszélyességi ráta elvárások (ez egyre
alacsonyabb megengedett veszélyességi rátát jelent), és annál magasabbak
a szisztematikus hiba elleni védekezés
követelményei (ez utóbbiakat szintekben
fejezik ki, SIL1, SIL2, SIL3 és SIL4 a lehetséges biztonsági szintek, ahol SIL4
a legbiztonságosabb).
A szisztematikus hibák elleni védekezés rendszere a biztonságmenedzsment,
amelynek kulcsrészei: 1. életciklus-megközelítés, értelmes méretű életciklus-fázisok alkalmazása, ezekhez bemenetek
és kimenetek definiálása; 2. információáramlás tervezése és dokumentálása;
VASÚTI
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3. megfelelő eredményt biztosító mérnöki módszerek és eljárások alkalmazása;
4. kompetenciák (hozzáértés) biztosítása; 5. humán redundancia (verifikálás,
validálás, biztonságértékelés/ISA) alkalmazása. A kérdéskört az MSZ-EN 50126:
Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az
üzemkészség, a karbantarthatóság és a
biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása
szabvány és kapcsolódó szabványai (MSZEN 50129 és MSZ-EN50128) fedik le.
Sokan gondolhatják, hogy a LED-es
optikák esetében a biztonságmenedzsment az optika gyártójának kizárólagos felelőssége; azonban ez nem teljesen igaz.
Fontos figyelembe venni, hogy az optika
(de bármely más, vasúti biztosítóberendezési felhasználásra szánt eszköz is) a
vasúti biztosítóberendezési alrendszer
részévé kell, hogy váljon; és biztonságos
működését a biztosítóberendezési környezetben kell megítélni. Ennek érdekében vizsgálni szükséges, milyen folyamatszereplők vesznek részt a LED-es optika
életciklusában az alrendszerben történő
üzembe helyezésen át az üzemeltetésig,
mert e résztvevők mindegyikének biztonsági felelőssége is van a folyamatban,
és a biztonságmenedzsment megfelelő
eljárásait alkalmazniuk és az alkalmazást
igazolniuk is kell.
Az eszközökre specifikáció vonatkozik. Amennyiben a leendő üzemeltető
több gyártótól származó eszközök valamilyen szintű azonosságát kívánja elérni, általános specifikációt (Feltétfüzet)
készít, de a Feltétfüzet elkészítésével az
üzemeltető belép a létrehozási ciklusba,
és a Feltétfüzet-készítés fázisában biztonsági felelősség is hárul rá. Az eszközt
(termék) elkészítő gyártó biztonsági felelőssége magától értetődő, de az így elkészült eszközt (terméket) valakinek a vasúti
környezetbe integrálnia kell, ez tervezési
(alkalmazástervezési) feladat. Fontos
ezt a tervezési feladatot hangsúlyozni a
LED-es optikák esetében, ahol könnyen
gondolható az is, hogy az optika minden
tervezői közreműködés nélkül „bekerül”
a rendszerbe, és ott jól is fog működni.
A tervező feladata megvizsgálni, hogy az
adott alkalmazásban teljesülnek-e a tárgyi eszköz alkalmazásának feltételei, illetve ezeket a feltételeket a tervezőnek kell
biztosítania a tervezés során. A sort az
üzemeltető zárja, akinek szintén biztonsági felelőssége az eszköz gyártói előírások
szerinti üzemeltetése.
Kiemelten fontos a résztvevők biztonsági felelősségének résztvevői felismerése és az adott fázisra vonatkozó biztonságmenedzsment megvalósítása mellett a
megfelelő információáramlás biztosítása:
az egyes résztvevőknek a további folyamatrésztvevők számára egyértelműen
és jól definiáltan kell a követelményeket
továbbadniuk, amelyeket azoknak telje-

síteni kell. Ezek az információk a biztonságorientált alkalmazási feltételek (SAC),
amelyek rendelkezésre állása az eszközt/
terméket az alkalmazásba illesztő tervező, majd az üzemeltetést végző üzemeltető számára is kiemelt jelentőségű.
A szerző szándékai szerint a témakört
részletesebben kifejti egy, a Vasúti Vezetékvilág folyóirat valamely következő
számában megjelenő normál terjedelmű
cikkben is.

MES Kft.
LED-es optika fejlesztései
(Pesti Béla, MES Kft.)
SL-1.1 optika egyenáramú 24V-os
akkumulátorról üzemelő jelfogós sorompóberendezéshez készült. A kétsoros
optikán átfolyó áramot az egység elektronikája állítja be, vizsgálva az esetleges
lámpafejzárlatot. Az első optika forgalomszabályzó próbaüzemére 2005. december 14-én került sor Andornaktálya megállóhely közelében.
MES-ALED állomási sorompó optika
2007-ben Rákos állomáson került próbaüzembe, majd 2009-ben kapott használatbavételi engedélyt. Az SL-1.1 vonali
optikánál jól bevált elektronika kiegészül
35V AC – 12V DC konverterrel, amely
tartalmaz egy bekapcsolási áramlökést
létrehozó műáramkört is.
Aled-1.1-UTB Műszer Automatika által
fejlesztett UTB elektronikus sorompó optikájának kialakítása.
FL-1.0 az S&B által gyártott sorompófedező jelzőibe 12V-os vasúti optika (Balatonederics AS 141, 2007).
SIEMENS LC, Európában nagy számban üzemelő, nagy megbízhatóságú
elektronikus sorompóberendezés közúti jelzőjébe került beépítésre az SL-1.1
optika (Csörög megállóhely, 2007).
S&B sorompó közúti jelző, beépítésre került az SL-1.1 optika. Az optika hidegben hibát, alacsony áramértéket jelez, vibrál. Nem tartozik a sikertörténeteink közé.
A legkülönfélébb vizsgálatokat végeztük,
készítettünk változtatható bekapcsolási
értékű optikákat, a kivitelező valamennyi
kérését teljesítettük. Az optikánkat gyakorlatilag az utolsó alkatrészelemig vizsgálta a Technológiai Központ, úgyhogy az
S&B berendezését, a jelzővezérlő kártyáját prospektusszinten ismerjük. Szigorúan ipari minősítésű alkatrészek felhasználásával, a biztonsági dokumentációjában
és az átvételi utasításban meghatározott
800–900 mA közötti sávban kerül az optika legyártásra. Egy százalékos ellenállások felhasználásával, szobahőmérsékleten (20 °C) 850 mA kerül beállításra,
mint célérték. Méréseink szerint az optika
40 °C-os negatív hőmérséklet-változása
két–három százalék áramváltozást eredményezhet.

Az ábrából látszik az S&B vezérlőkártyájának
komparálási
ablaka
(0,86A–1,44A). Úgy gondolom, egyértelmű, hogy az S&B vezérlő-ellenőrző kártyájának a komparálási ablakát kellene
eltolni úgy, hogy a középérték valahol
850 mA-nél legyen.
Aktuális fejlesztések
SMD-ledek alkalmazása
Az eddig alkalmazott „superflux” LEDek gyártása gyakorlatilag leállt, de alkalmazhatóvá vált az SMD tokozású (2835)
kivitel azonos fényáram mellett. A korszerűsítés nem változtatja meg a beépítéssel
és meghajtással kapcsolatosan elvárt
paramétereket. Megmarad a csereszabatosság, a láthatóság pedig lényegesen
javul.
Új lámpaház tervezése
– A jelenlegi gyártója visszavonul, váltani kell.
– Speciális műanyag kialakítás, egyoldali szerelés, illetve tömítés kialakítása.
– A feltétfüzetben megfogalmazott követelménynél magasabb védettséget tervezünk (IP65).
Meg kell említenünk, hogy a MES Kft.
dolgozik egy, a vasúti jelzőkbe tervezett SIL 4-es biztonságintegritású eszközön, amely még nem érett meg arra,
hogy a szélesebb nyilvánosság megismerhesse.

A Műszer Automatika
LED-optika fejlesztései
(Gergely István,
Műszer Automatika Kft.)
A Műszer Automatika újabb generációs
LED-optika fejlesztésének elsődleges
célja a saját útátjáró-fedező berendezésekhez kapcsolódó fényforrások cseréje
volt, mert a használatban lévő fényforrások élettartamuk utolsó fázisába léptek. A
fejlesztési koncepció ezen felül alapvetően a kalkulálható, tervezhető élettartamköltségek és tevékenységek szempontjából fontos jellemzőket határozta meg
(hosszú élettartam, olcsó, problémamentesen üzemeltethető, egyszerűen betervezhető, könnyen javítható és felújítható
kivitelű).

Tekintettel az érvényben lévő vonatkozó szabályozások és feltétfüzet korosságára, a Műszer Automatika kiemelt
figyelmet fordított az előírási környezet
részletes felmérésére és felülvizsgálatára, beleértve a közúti és vasúti szabályozást, a fényáramköröket és a vonatkozó
tervezési, üzemeltetési, karbantartási stb.
előírásokat, a szabványkörnyezetet, a feltétfüzetet, valamint a tanúsítási és engedélyezési jogszabályi követelményeket.
A fejlesztés biztonsági célját alapvetően meghatározó irányelv (2006) felülvizsgálata után a Műszer Automatika a
biztonsági cél jelentős szigorítása mellett
döntött. A kvantitatív értékeléshez első
lépésben vizsgáltuk a halálozási ráta érvényességét az azóta megjelent újabb
baleseti statisztikák és adatok összehasonlításával. Elemzésekkel pontosítottuk
az optikák biztonsági funkcióinak definícióit, továbbá egy új Markov-modellt dolgoztunk ki a soros kapcsolású és tartalékolt (piros) fényáramköri rendszer helyes
kezelése céljából. A modellel lehetővé
vált az útátjáróra vonatkozó forgalmi, üzemeltetési és javítási előírások pontosabb
érvényesítése.
A fejlesztendő optikák, illetve altípusok
meghatározásához azonosítottuk a lehetséges fényáramköri konfigurációkat, és
meghatároztuk a kapcsolódó alkalmazási
(rendszerintegrációs) feltételeket.
A gyári követelményeket lebontva elvégeztük a rendszer (LED-es optika, illetve
a soros rendszer) részletes tervezését.
A részletes tervezés első lépése a fénytechnikai tervezés volt, amelyhez a nem
teljesen konzisztens előírási rendszer és
az üzemeltetési tapasztalatok egyensúlyát ki kellett alakítani. Nagy hangsúlyt
kapott a hőtechnikai tervezés, amelynek
megalapozásához elvégeztük az optika
és a teljes jelzőfej hőtechnikai modellezését, amelyet mérésekkel validáltunk. Az
élettartamot befolyásoló további tényezők
(mechanikai tényezők, környezetállóság,
robusztusság) együttes, optimalizáló tervezésével tettük lehetővé a magas élettartam specifikálását. Az áramköri tervezésre és igazolásra alkalmaztuk a moduláris
megközelítést, ami lényegesen egyszerűsíti a különböző altípusok létrehozását és
érvényesítését. Kiterjedten alkalmaztunk
áramkör-szimulációt mind az optika áramköreire, mind a teljes fényáramkörre.

A prototípus készülékeken elvégeztük
a fénytechnikai, EMC, mechanikai és klímateszteket, valamint az öregítést és a
növelt igénybevételű teszteket.
A sorozatgyártás részletes és alapos
megtervezése szintén fontos a LED-ek
élettartama szempontjából. Ezt a Műszer
Automatika a LED-beszállító és a beültetést végző partnerei bevonásával, együttműködésben végzi.
Az XJ jelfogós fényáramkörök optikáinak
típusválasztéka:
– RB12/WB12 – 10,5-12VDC –
24VDC soros fényáramkör
– RB24/WB24 – 24VDC – 24VDC
egyoptikás fényáramkör
– RA35/WA35 – 35VAC állomási
kivitel
A soros fényáramkör próbaüzeme 2018.
február 26-án zárult a Budapest–Pusztaszabolcs vonal AS92 berendezésében.
A Végleges Alkalmassági Tanúsítvány
kiadása a közeljövőben lehetséges.

Percept Kft.: LED-fényforrások
fényellenőrzése áramérzékeléssel
(Vass László, Percept Kft.)
Az ellenőrzött LED-fényforrások sarkalatos pontja a LED-en átfolyó áram ellenőrzése, azaz funkcionálisan a fény meglétének ellenőrzése, hiszen – egyelőre
– biztosítóberendezési alkalmazásoknál
nem szeretnénk lemondani arról az izzós
fényáramköröknél jól bevált alapelvről,
hogy az optikán átfolyó áram erősségéből
következtetünk a fény meglétére, valamint
az áramkör sarkalatos villamos tulajdonságaira.
Két megoldási javaslattípus az áramkörtechnika alapján:
1. közvetlen árammérés (sönt) 
egyszerű, pontos, de galvanikusan nem leválasztott, visszahat az
áramkörre.
2. indukciós mérés (Hall effektus) 
kettő–négy százalék pontosság
(DC-n nincs visszahatás, AC-n nV
vagy kisebb).
A második megoldás – véleményünk szerint – minden szempontból tökéletes leválasztást és tökéletes illeszkedést jelent
a mérendő és a feldolgozó áramkörhöz.
VASÚTI
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A Scheidt&Bachmann SSB 200L
LED alkalmazása Magyarországon
(Matthias Ide, S&B;
Horváth Tamás, Nikli Barbara,
Nyul Sándor, R-Kord Kft.)

Hatékonyságnövelés
és beruházásmegtérülés
a Prolan eszközeivel – LED-es
optikák a Prolan kínálatában
(Feldmann Márton, Prolan Zrt.)
A Prolan Irányítástechnikai Zrt. 28 éve
aktív szereplője a villamosenergia-ipari,
irányítástechnikai és vasút-automatizálási
piacnak. Az 1990. évi alapítást követően
a társaság 1992-ben fejlesztette ki mezőorientált ipari adatgyűjtő-vezérlő rendszerét, a ProField RTU-t (remote terminal
unit), amellyel a Világbank finanszírozásával sikeresen megvalósította az üzemirányító rendszer informatikai korszerűsítése
névre keresztelt pályázatot, modernizálta
a hazai villamosenergia-hálózat irányítási
rendszerét. Erre az adatgyűjtő és vezérlő egységre alapozva valósította meg a
Prolan az első vasútirányítási projektjét
a GYSEV Zrt. 8. számú vonalán 2003.
évi átadással, majd folytatta az ELPULT
névre keresztelt termékének telepítését
a MÁV hálózatán is. 2008-tól mozdonyfedélzeti rendszert telepített, amelyet az
összes MÁV vagy GYSEV tulajdonú vontatójárműbe beépített. Mára már több mint
1400 km vasúti pályán a Prolan rendszere üzemel, vagy forgalomirányítási, vagy
forgalom-ellenőrzési céllal, és kivitelezés
alatt áll további 257 km-en a központi forgalomirányítás kiépítése.
A Prolan Zrt. centralizált, távvezérlésen
alapuló rendszerei a maguk robusztusságával, megbízhatóságával, valamint a karbantartást támogató, erőforrás-takarékos
rendszereivel a vasúti közlekedés üzemeltetési hatékonyságát jelentős mértékben
képesek javítani. E gondolat mentén keresi a társaság a további megtakarítási lehetőségeket a pályahálózat-működtetők
számára, éppen ezért vizsgálja a LEDoptikák alkalmazhatóságát.
A Prolan fő fókuszában a meglévő biztosítóberendezésekhez illeszkedő, hagyoVASÚTI
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mányos fényjelzőkben alkalmazandó LEDoptikák állnak. A szerbiai Mihajlo Pupin
Intézettel kialakított stratégiai partnerség
keretében a Prolan vizsgálja a LED-optikák
honosításának, kiegészítő tanúsításának
lehetőségét. A Mihajlo Pupin Intézet KeletEurópa legnagyobb K+F intézete, amelyet
1946-ban alapítottak Belgrádban. Számos
nemzetközi projekt résztvevője, vasúti tengelyszámlálók, jelzők és kezelőfelületek
fejlesztője és gyártója. Az elmúlt években
a LED-optika területén is jelentős áttörést értek el, amely lehetővé tette, hogy
a Pancevacki Most–Pancevo szakaszon
több mint 200 LED-optikát építettek vasúti
főjelzőkbe, illetve Pancevo állomáson is
250 optikát telepítettek elektronikus biztosítóberendezéshez illesztve.
A LED-optika minden egyes LED-je
egyedileg vezérelt és ellenőrzött, jelfogós
és elektronikus biztosítóberendezéshez
egyaránt csatlakoztatható.
A LED-optika áramköri szempontból
kompatibilis a hagyományos izzókkal,
azaz átalakítás nélkül cserélhető, az üzemi áram paraméterként beállítható, éjjelnappali fényátkapcsolás megvalósítható,
villogtatásra képes, valamint pótizzó-szimulációt és hideg-ellenőrzést is tud.
A magyar piacra fejlesztett optika fő
jellemzője, hogy mechanikai konstrukciójának legfontosabb szempontja a meglévő lámpaházba történő szerelhetőség
volt, annak érdekében, hogy a D55, D70
áramkörök változatlanok maradhassanak.
A prototípus elkészült, a tesztelés és vizsgálat megkezdődött.
A LED-optika bevezetésével a Prolan
célja, hogy olyan vasútvonalakon és állomásokon is jelentősen csökkenthető legyen a karbantartási igény, amelyek nem
érintettek jelentős infrastrukturális fejlesztésekben, hogy a LED-ek élettartamából
fakadó előnyök a munkaerőhiány mellett
érdemi megtakarítást jelenthessenek a
vasúti pálya üzemeltetőjének hagyományos biztosítóberendezések mellett is.

A vasúti átjárók közlekedésbiztonsági
szempontból a közutak és vasutak kiemelt jelentőségű találkozási pontjai,
ezért fejlesztésükre nagy hangsúlyt kell
fordítani. A közúton közlekedők számára
az automata sorompóberendezéssel történő biztosításkor elsősorban a fényjelzők
által biztosított információk jelzik a nyitott/
zavarmentes állapotot, illetve a vonatok
közeledését.
Az ezredfordulón még azt hallhattuk a LED-ről, hogy „ezek az eszközök
fénykeltésre alkalmasak, de világítástechnikai alkalmazásuk nem várható.”
Ma már tudjuk, hogy a feltételezés téves
volt, ráadásul nem csupán alkalmazzuk a
LED-et a világítástechnikában, hanem annak rohamos fejlődése mind a mai napig
nem állt meg. 2009-től változás figyelhető meg a világítástechnika területén, az
Európai Unió szabályainak értelmében
2009. szeptember 1-jétől tiltott a matt halogén- és izzólámpa használata. Az EU-s
szabályozás további célkitűzése az energiatakarékos fényforrások alkalmazására
történő teljes átállás. Ezt a fejlődési folyamatot kell figyelembe venni a biztosítóberendezések területén is, ahol természetesen már összetettebb, bonyolultabb
feladatokat kellett/kell megoldanunk.
A németországi Scheidt&Bachmann
GmbH (röviden: S&B) több mint 130 éves
tapasztalattal rendelkezik a biztosítóberendezések területén. A cég az elektronikus útátjáró biztosítóberendezéséhez
(BUES 2000) fejlesztette ki az SSB 200L
típusjelű, LED-megvilágítással rendelkező fényforrását.
Az SSB 200L vezérlése soros interfészen keresztül történik (BUES 2000
alapkoncepció). A vezérlés és energia
szétválasztva csatlakozik a közvetlenül
a LED mellett elhelyezkedő elektronikai
egységhez.
A LED-jelzők konstruktív felépítése
több LED-lánc vezérlését teszik lehetővé,
így a LED-ek láncrendszerben kerülnek
elosztásra az optika felületén. A fejlesztés figyelembe vette a LED-ek ma is tartó
gyors fejlődését, amit a biztosítóberendezések területén szinte csak beépített
változtatási képességgel lehet követni.
Az SSB 200L az üzemeltető számára
előnyös módon moduláris felépítésű,
ezen felül a BUES 2000 berendezéssel
megegyezően karbantartásmentes technológia.
A S&B nem csupán a közúti, hanem a
vasúti jelzések területén is alkalmazza a
LED-technológiát, ezáltal rendelkezésre

áll vörös, sárga, zöld és fehér színű vasúti fényjelző, valamint a szintén biztonsági
(SIL4) szinten megvalósított univerzális
mátrix kijelző, melynél a jelzési képek szabadon választhatók.
A közúti fényjelző 2018 februárjától
Magyarországon is Végleges Alkalmassági Tanúsítvánnyal rendelkezik, és már a
MÁV, illetve a GYSEV területén is üzemel
SSB 200L fényjelző.
Bízunk benne, hogy minél több BUES
2000 útátjáró esetében növelhetjük az
SSB 200L alkalmazásával a biztonságot,
hisz így egy teljesen egységes rendszer
kerülhet kiépítésre, mivel nincs szükség
a különböző gyártók eszközeinek speciális illesztésére, amely ismeretes, hogy
nagyon sok problémát okoz mind a vasút,
mind pedig más területeken.

A Siemens LED-optika fejlesztései
(Halmos Attila, Siemens Zrt.)
A LED-es optikák gyakorlatilag karbantartásmentesek, hosszú élettartammal bírnak és magas a rendelkezésre állásuk. A
Siemens által gyártott LED-jelzőegységek
használhatók városi közlekedésben és
nagyvasúton egyaránt minden jelzőtípusra, valamint szimbólumok megjelenítésére, jellemzően vörös, sárga, zöld és fehér
színekben.
A LED 70 jelzőegységek használhatók
alagúton belül és kívül, ahol a megengedett maximális sebesség alacsonyabb.
Ezt az optikát jellemzően a szintén Siemens gyártású K140-es kompakt jelzőegységgel együtt használják. Ezzel a
megoldással került telepítésre a fővárosi
2-es és 4-es metróvonal összes jelzője.
Nagyobb átmérővel, több LED-del került
kialakításra a LED 136, amit leginkább
nagyvasúti alkalmazásokra fejlesztettek
ki. A MÁV 2-es és 30a vonalain üzemelő Siemens biztosítóberendezés összes
térközjelzője ezt az optikát tartalmazza.
Az előbbi optikára elektronikailag nagymértékben hasonlító, de még nagyobb
átmérővel rendelkező LED 210 kialakítása robusztusabb, a telepítéshez további jelzőházra nincs szükség. Következő
generációs LED-optikának tekinthető a
HLED 70, ami már kevesebb számú, de nagy teljesítményű LED-eket
használ, ezért itt szükség van további
kiegészítőoptikára az izzószál geometriai szimulációjához. A felsorolt termékek
mellett a Siemens termékpalettáját képezik a különböző indikátorok is. Ezek
közül az EA 140 és MA 140 a kisebb, az
MA 480 pedig a nagyobb kialakítású.
Típustól függően egy vagy több szimbólumot, 20 vagy 25 fényponttal képes megjeleníteni különböző színekben.
A bemutatott jelzőegységek közül a
LED 70 és LED 136 termékek már bizo-

nyítottak, a több száz Magyarországon
telepített optika közül az üzembe helyezés óta eltelt évek alatt a cserére szorult
egységek száma elenyésző.

A Thales SIL 4-es LED-optika
fejlesztése
(Pálffy Orsolya, Thales RSS Kft.)
A Thales FieldTrac 6366 RaiLED 160 mm
átmérőjű LED-optikáját kifejezetten vasúti
alkalmazáshoz, vasúti jelzőkbe fejlesztették ki, így a SIL 4-es biztonságintegritási szintre előírt követelményeket teljesíti.
A fejlesztés során különös figyelmet szenteltek a nagyon hosszú élettartamnak
a vasút jellegzetes környezeti feltételei
mellett, így a terméket IP65 tokozással
látták el.
A termék alkalmazásának legkiemelkedőbb előnye a karbantartás-mentesség,
hiszen nem kell megelőző karbantartási
munkát végezni a termék teljes élettartama során. A legfontosabb javítási feladat
kizárólag a hibás optikát érintheti. Ebben
az esetben a termék moduláris felépítésének köszönhetően kizárólag a szerkezeti ház hátsó részét, a LED-modult kell
kicserélni. Ez azért előnyös, mert így a
szerkezeti ház elülső része, amely a lencsét tartalmazza, érintetlen marad, így a
későbbi optikai beállítási munkák feleslegessé válnak. A karbantartás-mentesség
és a gyors javíthatóság mellett az alkalmazás egyik szintén fontos előnye a magas
várható élettartam. Vizsgálatokkal igazolt,
hogy 15 éven belül a követelményrendszerben meghatározott 30 százalékos
LED-degradáció kizárható.

A termék egyedi tulajdonsága, hogy
nem igényli színszűrő beépítését. A fehér,
zöld és kék fények esetén a LED-chipek
közvetlenül a megfelelő hullámhosszúak
és a kúpos lencsék kristálytiszta kialakításúak. A sárga és vörös fény esetén a
kónuszos lencsék színesek, így biztosítják a megfelelő hullámhosszt. A RaiLED
másik specialitása a fénytechnikai követelmények biztosítása kizárólag egy
lencserendszerrel. Ez azt jelenti, hogy
nincs szükség a megszokott 8°, 20° vagy
30°-os szórásszögű optikákra, így ez az
optika csereszabatos.
Sokat vitatott téma az együtt égés ellenőrizhetőségének biztonsága a LEDoptikák esetén. Tanúsítás vizsgálta és
igazolta, hogy két fény kivezérlése esetén
is elegendő nagyságú áram folyik mindkét
fényellenőrző jelfogón a húzva tartáshoz,
így nagy biztonsággal kizárható a sebességjelzés felértékelődése.
Ebben az évben a RaiLED minőségirányítási és tervvizsgálati előzetes
tanúsítványt szerzett. Ez köszönhető
annak, hogy a termék az érvényben
lévő feltétfüzetnek megfelel, és a SIL
4-es biztonságintegritási szintre meghatározott kvantitatív követelményt is
teljesíti, hiszen a számított THR értéke
5,49 * 10-9 1/h. Magyarországon először a Rákos–Hatvan projektben fogjuk
alkalmazni a RaiLED-et, a térközjelzőket
már ezzel a termékkel szereljük fel. Ehhez illesztés kifejlesztése szükséges, és
kísérleti próbaüzemet is szervezni kell.
Mindkét feladat szervezése megkezdődött, hiszen ezek kiemelten fontosak a
Thales Rail Signalling Solutions Kft. számára.

Stellwerksfachtagung – im Mittelpunkt waren die LED-Optiken
Der Editor der Fachzeitschrift der Eisenbahntelekommunikations-, Elektrifizierungsund Stellwerkstechnik „Die Welt der Eisenbahndrahten” („Vasúti Vezetékvilág”) und die MÁV Zrt. haben eine Stellwerksfachtagung am 29-ten Mai an der
Budapester Technischen Universität mit der Unterstützung von Thales veranstaltet.
Am Vormittag waren thematisch die LED-Optiken im Fokus. Von der Seite der
MÁV und des Gutachters wurden Vorträge über das neuen Pflichtenheft für die
LED-Optiken, über die Elektrotechnik und das Sicherheitsmanagement der LEDOptiken gehalten, weiterhin haben zahlreiche heimatlichen und ausländischen
Hersteller die eigene Produkte (in den Untertiteln des Artikels sind einzeln angeführt)
bekanntgegeben. Am Nachmittag wurden von den Teilnehmern über die aktuellen
Probleme des Stellwerksfachgebietes auf einem offenen Forum diskutiert.
Day of Signaling – LED-optics in focus
On 29th of May, MÁV and Publisher of Vasúti VezetékVilág („World of Railway
Wires”; Hungarian technology journal for railway telecom, catenary and signaling)
organized the Day of Signaling in main hall of Budapest Technical University,
supported by Thales. In the morning, railway LED-optics were in focus. From
MÁV and certifier’s side, there were some presentations about new requirement
specifications on road and railway LED-lamps, electrotechnics of LED-lamps and
safety management of LED-lamps. Moreover, numerous domestic and foreign
manufacturer gave short summaries about their products (they are listed in the
article titles). In the afternoon, participants were involved discussions and debates
on actual, problematical areas of signaling.
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A Pécs–Dombóvár KÖFI létesítése,
vizsgálata és üzembe helyezése
BALOGH BENCE BOLDIZSÁR,
CSEH ATTILA,
TARJÁNYI ZOLTÁN
A Pécs–Dombóvár KÖFI rendszer – mint
a leendő teljes, Pusztaszabolcs–Pécs
központi forgalomirányítás első eleme –
idén tavasszal került üzembe a MÁV-nál
jól bevált rendszerként, már szinte bármilyen gyermekbetegség nélkül. A mostanra az üzemeltető teljes megelégedésére
szolgáló rendszert három szempontból,
az üzemeltető, a fejlesztő és a vizsgáló
szempontjából mutatjuk be.

1. A feladat és megvalósítás
– az üzemeltető szemszögéből
A MÁV Zrt. területi üzemeltetés részéről
felmerült a 40-es számú Budapest–Pécs
vasútvonal központi irányításának gondolata. A beruházástervezési folyamat
és a forrás rendelkezésre állás alapján a
Dombóvár (kiz.)–Pécs (kiz.) szakasz forgalomirányítási rendszerének fejlesztési
igénye nyert létjogosultságot. A biztosítóberendezési, távközlési és erősáramú
korszerűsítést tartalmazó tender kiírására
2016 áprilisában „Pécs–Dombóvár KÖFI
berendezés kiépítése” tárgyban, HL/S
S107 04/06/2016 190758-2016-HU
számon került sor. A teljesítés állomásokat, megállóhelyeket érintő helyszínei
a következők: Pécs, Dombóvár, Szentlőrinc, Vásárosdombó, Sásd, Godisa,
Abaliget, Bükkösd, Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút állomások, Kaposszekcső,
Szatina-Kishajmás, Hetvehely és CserdiHelesfa megállóhelyek.

A vonalszakaszon Pécs központi munkahellyel létesített KÖFI berendezés 64
menetrendi kilométeren, 6 KÖFI, 1 KÖFE/
KÖFI, 3 KÖFE funkciókkal kiegészített állomási integrált vasúti üzemirányító rendszer valósult meg. Dombóvár, Szentlőrinc
és Pécs állomások helyi kezelésben maradtak, de visszajelentésük biztosításra került a pécsi KÖFI központban. A hatósági
határozat Godisa–Komló vonalszakaszon
ellenmenet- és utolérést kizáró berendezést írt elő. Az elvi építési engedélynek való
megfelelőséget az ajánlat pénzügyi okokból nem tartalmazta, így Godisa állomáson
végül KÖFE üzemmód valósult meg.
A Dombóvár–Pécs vonal állomásain
(Dombóvár, Szentlőrinc és Pécs állomások kivételével) D55 típusú biztosítóberendezések üzemelnek; Dombóvár,
Szentlőrinc és Pécs állomásokon fényjelzősített mechanikus berendezések
vannak. Az (egyvágányú) állomásközöket önműködő térközbiztosító berendezés biztosítja, a nyíltvonalon térközre
telepített, vonat által vezérelt automata
sorompóberendezések üzemelnek. Az állomási sorompók jelzővel függésben működnek. Godisa elágazó állomás Komló
irányába, de a Godisa–Komló vasútvonalon előzetesen sem üzemelt utolérés- és
ellenmenet-kizáró berendezés.
A megvalósítandó feladatok a következők
voltak:
A távvezérelendő (KÖFI) állomásokon:
– D55 típusú biztosítóberendezéssel felszerelt Vásárosdombó, Sásd, Godisa,
Abaliget, Bükkösd, Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút állomásokon jelfogós
távvezérlő illesztő kapcsolás, valamint
adatgyűjtő-, vezérlőberendezés építése.

Bükkösd állomás KÖFI illesztés építése
(Fotók: Szita Szabolcs, Tarjányi Zoltán)
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– A távvezérelt állomások meglévő
Domino kezelő- és visszajelentő-készülékét – a távvezérlés miatt szükséges mértékben – át kellett alakítani.
– A vezérlés és visszajelentés tekintetében teljes melegtartalékot kellett beépíteni.
– Az állomások 40-es fővonalat keresztező biztosított útátjáróit át kellett építeni vonat által vezérelt és jelzővel ellenőrzött biztosítási módnak megfelelően.
Az (A, B jelfogós) vonatérzékelő rácsok
megépítésével összefüggésben az időzített kényszeroldás áramköreit is meg
kellett építeni.
– Godisa állomás távvezérlését ki kellett
építeni, de a működtetés lehetőségét
meg kellett gátolni a csatlakozó mellékvonal vonali biztosítóberendezésének
üzembe helyezéséig. Godisa állomás
távvezérlő berendezését elő kellett készíteni a későbbiekben települő vonali
biztosítóberendezés csatlakoztatására.
Visszajelentésre (KÖFE-üzemre) tervezett
állomásokon:
– Fényjelzősített mechanikus biztosítóberendezéssel felszerelt Dombóvár,
Szentlőrinc és Pécs állomások biztosítóberendezéséből KÖFE adatgyűjtés
megvalósítása volt a feladat, ami a berendezésből „kinyerhető” objektuminformációk gyűjtésében nyilvánult meg.
– Dombóvár elágazás D55 biztosítóberendezéséből KÖFE adatgyűjtés megvalósítása volt szükséges.
– Feladat volt Dombóvár, Szentlőrinc
és Pécs állomások forgalmi irodájába
KÖFE terminál telepítése. A KÖFE terminál (a kitekintésen kívül) a távvezérlő
berendezés helyes vonatkövetése céljára esetleg szükségessé váló kezelések elvégzését is szolgálja.

FET külső tér

– Strukturált épületkábelezés bővítése/
kialakítása.
– Kábelépítések.
Áramellátási munkák:
– Biztosítóberendezés és távközlés
áramellátása, valamint térvilágítási
munkák.
Váltófűtés:
– Villamos váltófűtés távvezérlésének
biztosítása hét állomáson.
Tűz- és vagyonvédelem:
– Pécs (kiz.)–Dombóvár (kiz.) vasútvonalon a vasútüzemhez tartozó helyiségek
összevont vagyon- és tűzvédelmi rendszerének kialakítása.

KÖFI központ

A KÖFI központban:
– Távvezérlő berendezés telepítése (két
távvezérlő munkahellyel).
– Panorámatábla telepítése.
– A vezérlés és visszajelentés tekintetében teljes melegtartalékot kell beépíteni.
– A KÖFI központ építészeti kialakítása,
valamint a központba települő berendezések elhelyezéséhez szükséges
bútorok, szerkezetek kialakítása és a
távvezérlő központ bebútorozása.
Távközlési munkák:
– Feladat volt az összevont vasúti üzemirányító rendszer kiépítése, állomási
diszpécserberendezések
telepítése
távvezérelt állomásokon.
– Helyi kezelésű állomási diszpécserberendezések telepítése Godisa és
Szentlőrinc állomásokon.
– A meglévő diszpécserberendezések
illesztése Dombóváron.
– A meglévő diszpécserberendezések
cseréje Pécs személypályaudvaron.

– Új, összevont vasútüzemi diszpécserberendezés telepítése Pécs KÖFI központban.
– Dombóvár villamos diszpécser munkahelyen a rendszerhez illeszkedő távközlési kapcsolat kialakítása.
– Hangos-vizuális utastájékoztató központi vezérlő (diszpécserrendszerhez
illeszkedő gépi bemondó) berendezés
telepítése.
– Jelentéstároló és archiválóberendezés
telepítése.
– Forgalmi személyzet részére perontávbeszélő telepítése, kábelezésének
kiépítése.
– Utasforgalom számára segélykérő telepítés, kábelezésének kiépítése.
– Adatátviteli berendezések telepítése.
– Adatátviteli út biztosítása: távközlés,
biztosítóberendezés, váltófűtés, FET/
HETA, térvilágítás, biztonsági rendszerek kiszolgálása érdekében.
– KÖFE állomások visszajelentéséhez
kerülő adatátviteli útvonal biztosítása.

FET/HETA berendezések létesítése:
– Pécs (kiz.)–Dombóvár (kiz.) vasútvonalon a szakaszolók motoros működtetéssel való ellátása, azok távvezérlése
helyi vezérlőberendezésről, illetve a
Dombóvári FET diszpécserközpontból,
a központ bővítésével.
A közbeszerzési eljárás eredményeként a Zengő – 2016 Konzorcium nyert
lehetőséget a berendezés megvalósítására, amelynek két tagja az R-KORD Építőipari Kft. és a Prolan Irányítástechnikai
Zrt. voltak. A munka 2016 decemberében
kezdődött tervezési feladatokkal. 2017
márciusában zajlottak a helyszíni bejárások; a tervek jóváhagyása májusban kezdődött, a gyártóművi átadásokra júniustól
került sor. Az érdemi kialakítás, építés
augusztus végén kezdődött. A távvezérlés-tervezés kapcsán felmerült néhány
helyszínspecifikus kérdés, melyek kezelése a vállalkozó részéről megvalósult.
A KÖFI vonalon szükséges volt a gépek
között a gépi engedélykérés kialakítása.
Az üzemeltető igénye azt fogalmazta meg,
hogy csak egy rendszert szeretne az irányító kezelni a Prolan Elpulton keresztül,
ami legyen kompatibilis a FOR-ral.
Az elágazóállomásokon szükséges
volt a gépi engedélykérés kialakítása. A
rövid vonalszakasz ebben a tekintetben

KÖFI központ építése
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érdekes topológiát mutat. A vonalon az
elágazóállomások, szolgálati helyek a
következők: Dombóvár (Dombóvár–Mágocs-Alsómocsolád, Dombóvár–Dombóvár alsó), Godisa (Godisa–Komló),
Szentlőrinc
(Szentlőrinc–Szigetvár,
Szentlőrinc–Sellye), Dombóvár elágazás
(Vásárosdombóról a deltavágányon keresztül közlekednek vonatok Dombóvár
alsóra). Ez utóbbi esetben jelenleg három
résztvevője van az engedélykérésnek
(Vásárosdombó, Dombóvár rendelkező,
Dombóvár alsó forgalmi szolgálattevő).
Dombóvár alsó–Mágocs-Alsómocsolád
között is lehetőség van közvetlen közlekedésre, így ezt is figyelembe kellett venni,
mert Dombóvár elágazásnál ez a viszonylat keresztezi a KÖFI szakaszt.
Az engedélykérésben Dombóvár állomásnak benne kellett lenni. De ha Dombóvár alsó és Vásárosdombó közötti vonatközlekedés van, a két állomás egymás
között kér engedélyt, akkor Dombóvár
mint hozzájáruló vesz részt az engedélykérésben. A KÖFI esetében Dombóvár
hozzájárulóként mint „kitekintő” és engedélykérőként mint KÖFE állomás vesz
részt a forgalomirányításban. Ez a funkció
a hármas engedélykérési feladatot vetette
fel. Mágocs-Alsómocsolád és Dombóvár
között FOR engedélykérés van. A KÖFI
irányítónak, mivel keresztezi a vonalat, tudomása kell, hogy legyen róla. A Dombóvár–Dombóvár elágazáson keresztül Mágocs-Alsómocsoládra közlekedő vonatok
esetében vizsgálni kellett a Dombóvár–
Dombóvár elágazás közötti két vonal párhuzamosan haladó szakasza által okozott
forgalmi szituációkat. Emellett az A és B
vágányokon az intercity vonatok esetében
a vonatkeresztezés menetrendszerűen is
Dombóvár elágazáson van.
A vonatszámkövetéssel kapcsolatosan számos kérdés, feladat merült fel.
Például, hogy az elágazóállomások irányába szükséges-e, hogy vonatszámmal
lépjen ki a rendszerből a vonat? Mivel a
vágányútbeállítás a FOR-ban úgy kerül

naplózásra, hogy a GEN ábrán kezeli a
forgalmista a vonatot, a napló a bevitt adatok alapján képződik.
A KÖFE-KÖFI rendszerben kezeljük
az engedélykérést, ahol FOR csatlakozás
van, ott a Prolan rendszer küldi és fogadja
az adatokat.
A Prolan rendszerben képződött vonatszám- (állomási érkező-, indulóadat) és
vágányszám-információ automatikusan
és közvetlenül kerül át a FOR rendszerbe.
További helyszínfüggő specialitások jelentkeztek. Dombóvár alsón D55,
Dombóváron fényjelzős SH mechanikus
biztosítóberendezés üzemel. Dombóvár elágazás D55, melyet Dombóvár állomás főrendelkezője távkezel.
Dombóvár alsó és a 40-es vonal közötti
deltavágányszakasz külön vonalként
kezelendő.
Godisa–Komló esetében hasonlóan
KÖFI – FOR engedélykérő kapcsolat
szükséges. Godisa műszakilag KÖFI állomás lesz, azonban az ellenmenet kizáró
vonali biztosítóberendezés elkészültéig
helyi üzemben kezeljük. Bükkösd Kőbánya-kiágazás Bükkösd Kőbánya sajátcélú
vasúti pályahálózat felé határpont, mert a
Kőbányában belső vasútüzemi engedélylyel rendelkező, a Lafarge Cement Kft.
alkalmazásában álló szolgálattevő van.
Figyelembe kellett venni, hogy
Szentlőrinc mechanikus állomás, ahol
a biztosítóberendezés kevés információt tud átadni a KÖFE rendszernek. A
vonatszámkövetést, továbbítást itt is biztosítani kellett. Szentlőrincen a vonatfogadó
vágányok közül kettő, a II. és a IV. jelfeladásra kiépítettek, ezért a biztosítóberendezés ezekről tud adatot szolgáltatni. A
bejárati–kijárati jelzők és a megálljra ejtők
minden irányban megvannak. A szigetvári
és a sellyei irány viszont nem látható.
A szigetvári, illetve sellyei irányt engedélykérés és -adás szempontjából
ugyanúgy kellett kezelni, mint Dombóvárt
Döbrököz, illetve Mágocs-Alsómocsolád
vonatkozásában. A vágányfoglaltságok
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csak korlátozottan kezelhetőek. A szolgálattevő engedélykérés, -adás alapján vágányút beállítás elrendeléssel jelöli ki a vonatok részére a használandó
vágányutat az állomáson, a KÖFI irányító
csak tájékoztatást kap a vágányfoglaltságról. A vonatok technológiai szintű vágányra történő beléptetése kezelhető, így
a vonatszámok továbbvihetőek. (Szentlőrinc Sellye irányából, illetve Szigetvár
irányából részben (kb. 50 százalékban)
célállomás.)
Az utastájékoztató rendszer vezérlése
tekintetében Szentlőrinc és Pécs esetében a KÖFI-ből biztosítóberendezési vezérlő információk nem adhatók át, ezért
előzetesen tervezett technológiai vágányszámok (menetrendjegyzék) felhasználásával változás esetén a két állomás szolgálattevője adatmódosításával valósítható
meg az utasok pontos tájékoztatása.
Az építési munka során számos feladat
került megoldásra. A projekt lebonyolítását a MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító
Igazgatóság, Mérnöki és Műszaki Ellenőrzési Főosztály, Műszaki Lebonyolító
Osztály Pécs végezte.
A kialakított szakasz nem túl hosszú,
és a felsorolásszerű feladatokból minden
tevékenység nem látszik, de a feladat
nagysága miatt területünk szakemberei
a létszámukból fakadóan, az idővel versenyt futva sem tudták volna az építési
tevékenység műszaki ellenőrzését teljes
keresztmetszetben maradéktalan alapossággal elvégezni. Ezért segítséget kaptunk a szombathelyi Lebonyolító Osztálytól. Munkájukat akkurátusan végezték, az
építési tevékenység műszaki ellenőrzése,
a folyamatok dokumentálása maradéktalanul és pontosan megtörtént. Az elszámolás a MÁV Zrt.-nél bevezetett INKA
rendszerben történt, ami ilyen nagy projekt esetében – szinte elsőként – jelentős
feladatot adott, de azt a kollégák példaértékűen végrehajtották. Az építési munka folyamatos koordinálására nagy koordináció keretében 29 alkalommal került

KÖFI központ panorámatábla

sor Pécsett. A vállalkozó, az alvállalkozók
és a Vasútüzem minden érintett szakága
felkészülten és konstruktívan igyekezett
előrevinni a beruházási munka minden
egyes fázisát. Az időszerű feladatok megbeszélése, a felmerülő akadályokra való
megoldási javaslat kidolgozása minden
alkalommal sikeresnek bizonyult.
2018. február 12-én 10:00-kor elkezdődött a sötétüzem, miszerint a KÖFI
állomásokon (Vásárosdombó, Sásd, Abaliget, Bükkösd, Bicsérd és MecsekaljaCserkút) üzemi próbái és a korlátozott
szolgáltatási szintű forgalmi üzemi próba
elindult. Ez azt jelenti, hogy az állomások távkezelhetők, de csak vonatmentes
időben végeznek a központból próbakezeléseket. Két éjszaka egy-egy különvonatként közlekedő TVG szerelvényt a
központból irányítva továbbítottak a két
végpont között oda-vissza.
A sötétüzem pozitív tartalmú kiértékelése megtörtént. Elkezdődött a „Korlátozott
szolgáltatási szintű forgalmi üzemi próba”
(Próbaüzem). A KÖFI központból kezelték
az állomásokat gombutánzó üzemmódban, a „különleges kezelések” csak helyi
üzemmódban végezhetőek el. Ez a folyamat hat napig tartott. További nyolc napig,
az előzőeken felül használni kellett az intelligens és programozott üzemmódokat a
próbák során. A 15. naptól a „különleges
kezelések” is távvezérelt üzemmódban
működtek. Ezt követően került sor a forgalomszabályozó próbaüzemre.
A projekt műszaki átadás-átvételi eljárását 2018. április 23-án tartottuk. Az
átadásra az előző időszak munkájának
köszönhetően hiba- és hiánymentesen
került sor.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatóság Főosztály a helyszíni szemlét
2018. május 8-ra tűzte ki. A hatósági eljárás eredményeként a berendezés május
10-én a VHF/37664-5/2018-NFM számon használatbavételi engedélyt kapott.
A beruházás ütemterv szerint, jó minőségben valósult meg. A forgalomirányítás
központosításának előnyeit a kezelőszemélyzet már érzékeli. A vonalszakasz
állagmegóvására a kialakított védelmi

rendszereken kívül a Vasútbiztonsági
igazgatóság járőrszolgálatot vezetett be.
A rövid üzemidőből nagyon nagy tapasztalat még nem szűrhető le, de elmondható, hogy alapvetően üzembiztosan bonyolítható le a vonatközlekedés.

2. Néhány technikai részlet
– a Prolan mint fejlesztő
szemszögéből
A forgalomirányító központban minden
munkahelyre hét monitor került, összesen
öt ilyen munkahely létesült. Az irányítók
munkáját egy nyolcmonitoros panorámatábla segíti. A központ egy vonalirányító,
két szakaszirányító és két tartalék munkahelyből áll, melyek egyenként teljes
értékűek, bármelyik munkahely akármelyik szerepet betöltheti. A vonalszakaszon
négy helyi kezelésű állomás van, melyekre helyi kezelőterminál került a kitekintési
és engedélykérési funkciókkal.
A forgalomirányító központ Dombóvár
végponti oldalának, Dombóvár elágazásnak, Szentlőrincnek és Pécs kezdőponti oldalának forgalom-ellenőrzését
is ellátja. A forgalom-ellenőrző rendszer
különlegessége, hogy mechanikus biztosítóberendezéssel rendelkező állomásokon is (Dombóvár, Szentlőrinc, Pécs)
– tisztán szoftveres fejlesztésnek köszönhetően – biztosított az automatikus
vonatszámkövetés, annak ellenére, hogy
ezeken az állomásokon csak kis számú
foglaltság-ellenőrzéssel ellátott vágányszakasz állt rendelkezésre.
Az ElpultD55 rendszer folyamatos online kapcsolatban van a MÁV Zrt. Pass2
szerverével, amely valós idejű napi menetrendi adatokat küld a központnak. Ennek
segítségével a teljes vonalszakaszon biztosított az automatikus vonatszámkövetés.
Ennek köszönhető a vonatvezérelt térvilágítás megvalósítása is, amely vonatok
érkezésétől függően kapcsolja éjszakai
időszakban az utascélú állomási terek világítását. A vonalszakasz rendszerhatárain az ElpultD55 rendszer felkészült arra,
hogy majd egyszer a MÁV FOR rendsze-
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rével kapcsolatot tartva vonatszámátadást
és engedélykérést biztosítson a szomszédos FOR rendszerbe vont állomásokkal.
A rendszer a Prolan ElpultD55 rendszerében már több helyen alkalmazott
automatikus programokkal támogatja a
kezelők munkáját. A gépi engedélykérés
a KÖFI kezelők számára minden irányban kiépítésre került, így a kézi naplózás
már nem szükséges. Az utastájékoztatás
automatizálása már alapvető követelmény a KÖFI központokban, a beállított
vágányutak, vagy a betárolt programok
alapján az utastájékoztató rendszer mindig
a megfelelő vágányt jelzi az utasok felé.
Folyamatban van a Pusztaszabolcs–
Dombóvár KÖFE/KÖFI berendezés kiépítése is, amelynek távvezérlő központja szintén Pécsett épül ki, és a jelenlegi
rendszerrel integrálva tervezzük megvalósítani. A projekt a rendszer határát kitolja
egészen Pusztaszabolcs állomásig, ami
KÖFE szinten kerül bevonásra. A két projekt tehát egy helyről biztosítja majd 19 állomás távvezérlését és ezekkel együtt 24
állomás forgalom-ellenőrzését, amely így
KÖFI szempontból a MÁV Zrt. legnagyobb
forgalomirányító központjává növi ki magát.

3. A KÖFI-KÖFE rendszer – a TK
mint vizsgáló szemszögéből
Az Elpult rendszer funkcionális és biztonságtechnikai felülvizsgálatát a MÁV
Technológiai Központ végezte el, amely
kettős felosztás szerint zajlott. A tisztán
szoftveresen megvalósított funkciók –
mint például az intelligens vezérlési mód
ellenőrzése – a Prolan budakalászi telephelyén, szimulátor segítségével, laborkörülmények között történt. A távvezérlő
rendszer és a biztosítóberendezések
együttműködéséről, úgymint a parancskiadás, visszajelentés, illetve magának a
kivitelezésnek a megfelelőségéről pedig
a helyszínen, a telepített berendezéseken kezelve győződtünk meg. Mindezek
mellett a D55 berendezések szükséges
kiegészítéseit a területi igazgatóság szakemberei vizsgálták. Az elmúlt időszakban
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létesített vagy módosított Elpult rendszerek viszonylag friss emlékei alapján
a munkát rutinszerűen kezdtük meg, és
különösebb fennakadás nélkül, a területi
kollégák és a vállalkozók, kivitelezők hathatós segítségével, együttműködésével
végeztük el. Az ő megfeszített munkájuk
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vizsgálatok végén egy biztonságos és funkcionálisan megfelelő működésű, korszerű
felülvezérlés kezdhesse meg működését a Pécs–Dombóvár vonalszakaszon.
Mindazonáltal néhány érdekes tapasztalatot, nehézséget érdemesnek tartunk
megosztani, leginkább annak érdekében,
hogy ezekből a visszásságokból okulva
a jövőbeli vizsgálataink még gördülékenyebben haladhassanak.
Ütemezés
2017 őszén „szokásos módon” a Prolan
projektmérnöke jelezte a Technológiai
Központ vizsgálócsoportja felé (természetesen nem hivatalosan), hogy lassan
időszerűvé válik a Pécs KÖFE-KÖFI
funkcionális vizsgálata. A „szokásos módon” a Prolan elektronikusan megküldte
részünkre az egyébként a MÁV (éppenséggel IFI TRFI néven működő részlege)
által jóváhagyott előtervcsomagot, amely
alapján egyáltalán elő tudtunk készülni a
vizsgálatokra. A laborvizsgálat 2017. november 10-én kezdődött, ekkor találkoztunk először a késznek nevezett szoftverrel, amelynek csupán az általános jellegű,
átfogó, úgynevezett szoftverátvételi vizsgálatát hajtottuk végre. A feltárt alapvető
hiányosságok miatt egyébként a tételes
funkcionális ellenőrzéseket ekkor még értelmetlen lett volna egyáltalán megkezdeni is, azt a javítások után vállaltuk. Ezután
a „szokásos módon” a vállalkozó projektmérnökével telefonon egyeztetve (magyarán nem hivatalos úton) tájékozódtunk a
laborvizsgálataink „várható” folytatásáról,
amely sajnálatosan napról napra változott, és az lett a következménye, hogy a
máshonnan, hasonlóképpen ad hoc mó-

don felmerülő munkáinkkal igen nehezen
lehetett összehangolni (lásd például az
ezzel egy időben zajló esztergomi Elpult
rendszer vizsgálataival).
Hasonló helyzettel szembesültünk a
2018. január 15-én megkezdett helyszíni
vizsgálatok során is, mivel az állomások
távvezérlési próbáit nem tudtuk elvégezni
a pécsi központból, tekintettel arra, hogy
az ekkor még nem volt kész. Helyette egy
külön a vizsgálat céljára telepített mobil
munkaállomáson dolgoztunk, és a tesztek
végén egy külön napot kellett szentelni a
KÖFI központ munkahelyeire. A munkát
kényszerűen így is meg kellett szakítani,
mivel a vizsgálatokkal utolértük a kivitelezőket, akik még az állomáson huzalozták
az illesztő áramköröket. Hozzá kell tenni,
hogy nem a huzalozás ment lassan, hanem egyik-másik kiviteli terven több olyan
hiba is volt, amelyek miatt aztán kényszerűen a helyszínen kellett áttervezni
az áramköröket. Külön vizsgálati napokat
kívánt a biztosítóberendezési áramellátás
próbája is, ugyanis az áramellátás korábban tervezett modernizálása végül elmaradt, így az Elpult berendezést a régi,
egyedi kialakítású áramellátó rendszer
visszajelentéseihez kellett igazítani, ami
a vállalkozónak is nagy kihívást jelentett.
A kissé döcögősen haladó vizsgálat a
többszöri (már-már „szokásos”) újratervezésen, többlet időráfordításon kívül nem
is okozott volna különösebb bosszúságot,
ha időközben (természetesen nem hivatalosan) számunkra ki nem derül az üzemi
próba (sötétüzem) megkezdésének „magasabb szinten” eldöntött céldátuma. Ez
innentől kezdve meghatározta a hátralévő
többi mérföldkő (korlátozott forgalomszabályozó próbaüzem, használatbavételi
eljárás stb.) elérésének időpontját is, ami
már előrevetítette a feszített ütemezést.
Ennek volt köszönhető több éjszakába
nyúló laborteszt is, az ezek végén megszületett vizsgálati jegyzőkönyvek birtokában lehetett másnap hajnalban útnak
indulni a helyszínre, hogy ott betöltsék
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az új szoftververziókat, és természetesen
elvégezzük azok helyszíni vizsgálatait is.
Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy ehhez
a tempóhoz a vállalkozó hasonló, divatos
szóval élve agilis hozzáállása is szükséges volt.
Ezzel a folyamattal összehasonlítva
nem tudjuk, hogy a beruházás jogi és
gazdasági vonalon történő előkészítése
és lebonyolítása is vajon ugyanilyen feszített ütemű volt-e? Persze utólag büszkén
jelenthetjük ki, hogy milyen hamar sikerült
műszakilag megvalósítani a projektet, kiváltképp, ha napjaink elektronikus biztosítóberendezési fejlesztéseivel hasonlítjuk
össze. De ne felejtsük el, hogy itt is egy
biztonságkritikus rendszer telepítéséről
van szó! Nem biztos, hogy a berendezés
előnyére válik az, hogy a nagy sietség
miatt mind a vállalkozói, mind a vizsgálói
oldalon túlhajszolt kollégák végzik a munkájukat, továbbá az ide vonatkozó biztonsági szabványok szerint szigorúan elkülönítendő szoftverfejlesztés és -ellenőrzés
gyakorlatilag szinte párhuzamosan zajlik
különösképpen egy-egy korábban említett, hosszúra nyúlt vizsgálati nap végén.
Monitorképek
A nagy sietségben olykor-olykor még a
vizsgálat tárgya is megkérdőjeleződött,
ugyanis a KÖFI rendszer monitorképei
is különös átalakuláson mentek keresztül. A jóváhagyott előterv a „szokásos”
állomásonkénti (lupe) képeket és a közös
vonali áttekintő (létra) képet tartalmazta.
A gyári átvételi teszten még ezekkel találkoztunk, majd a tételes vizsgálatok során
már megjelentek az úgynevezett „távvezérlő képek”. Ezek gyakorlatilag az előbbiek keveréke: kezelés és visszajelentés
szempontjából teljes értékű lupe képek,
ugyanakkor ezeknél a monitor vagy egymás mellé rendezett monitorok vízszintesen két részre vannak osztva, és így
két sorban akár egy teljes vonalszakasz
állomásai is ábrázolhatóvá válnak. Praktikus elrendezés ez kisebb távvezérelt
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vonalszakaszok, mint például a szikszói
vagy az esztergomi KÖFI esetében. A kezelőnek is kényelmesebb, mert nem kell
a lupe képek között váltogatnia, hanem
minden ki van téve elé a monitorokra. Valószínűleg e gondolatmenet mentén kerültek kialakításra a pécsi távvezérlő képek,
ám mi vizsgálók sem az ötletgazdát, sem
a változtatás egyéb szakmai indokait nem
ismerjük a mai napig.
A tesztek már javában zajlottak, amikor felvetődött annak a lehetősége, hogy
a nem kis munkával megszerkesztett és
részben levizsgált távvezérlő képek helyett mégiscsak a pécsi területen a fonyódi KÖFI-ből már jól ismert, klasszikus
létra-lupe megjelenítés valósuljon meg.
Szerencsére akkor ez a kezdeményezés
végül háttérbe szorult, az idő rövidsége
miatt ezt az igényt teljesíteni már amúgy
is lehetetlen lett volna. Mindazonáltal jelenleg is napirenden van ennek ügye, és
ez támogatható is abból a szempontból,
hogy a kezelési körzetek (amelyek a távvezérlő képek alkalmazása miatt most
szigorúan két részre vannak szétosztva
a vonalon) rugalmasabban definiálhatók.
A létra képen ugye a vonalszakasz valamennyi állomásán a leggyakoribb parancsokat ki lehet vezérelni, ha pedig részletes visszajelentésre vagy egyéb kezelésre
van szükség, akkor egy kattintással előhívható a kívánt állomás lupe képe. Nem
hisszük, hogy ennyi Elpult rendszerrel a
hátunk mögött ne lehetne egy forgalmi
szakszolgálattal közös irányelvet megalkotni a jövőbeli monitorképek kinézetére
vonatkozóan, vagy legkésőbb az előterv
benyújtásáig már minden érintettel egyeztetve elfogadni a véglegesnek szánt monitorképeket.
KÖFE állomások
Szakmailag érdekes feladat volt a KÖFE
szinten visszajelentett, mechanikus biztosítóberendezésekkel felszerelt állomások
vizsgálata, hiszen ilyen – Elpult rendszerű
– megoldás mind ez idáig csak Nagyka-

nizsán működött. A fő vezérelv szerint a
meglévő biztosítóberendezések módosítása nélkül, az állítóközponti vagy a forgalmi irodai berendezés Dominó jellegű
pultjain elérhető visszajelentések kerültek be az új rendszerbe. Ez a megoldás
esetenként igen érdekes eredményeket
szült. Alapvetően a kinyerhető információk szűk köre miatt kevés objektum kerülhetett visszajelentésre, ugyanakkor
a pultokon megjelenített, a helyi kezelő
számára fontos, ám a KÖFI kezelő szempontjából egyáltalán nem releváns elemek (pl. mellékvonali sorompó, vágányzáró sorompó, nem biztosított tolatásjelző)
fölöslegesen bekerültek a rendszerbe.
Ezzel szemben viszont kijárati vágányutak
rögzítettségének külön visszajelentéseit a
monitorképen jól elrejtve, a BH ablakban
jelenítették meg, a Pécsett kezelt TJM!
és menetirány-hozzájárulás pedig nem
is került beolvasásra, holott a távvezérelt
vonalszakasz szempontjából ezeknek az
információknak igenis van jelentősége. A
vizsgálatok során fény derült arra is, hogy
a három KÖFE állomás főjelzői háromféleképpen vannak visszajelentve a Dominó
jellegű pultokon, ami az Elpult számára
nehezen kezelhető, hiszen a rendszer
alapvetően a D55 illesztő kapcsolása
szerinti bemeneteket tudja helyesen értelmezni. Bár a pécsi terület biztosítóberendezési szakszolgálata példamutató mó-

don vállalta az állomások egységesítését,
ez egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben,
a hálózat más részein is meg fog történni.
Az említett nehézségek kiküszöbölését
célul kitűzve az üzemeltető, vizsgáló és
vállalkozó részéről egy közös irányelv létrehozása van folyamatban, amely meghatározza, hogy a mechanikus biztosítóberendezésekkel ellátott állomásokról mely
objektumokat és milyen – egyszerűsített
– módon kell visszajelenteni.
A KÖFE állomásokra telepített kitekintő
munkahelyek sajnos igen szerencsétlen
módon kerültek kialakításra. A vállalkozó
szerződés szerint helyezte el a kétmonitoros munkahelyeket a forgalmi irodákba,
a szolgálattevők íróasztalain. A beruházás
előkészítését minősíti az a végeredmény,
hogy a két új monitor miatt Szentlőrincen
a szolgálattevő már nem látja a helyi biztosítóberendezésnek a blokkelemeit, illetve az egér és billentyűzet halom mellett
szinte alig van hely írni az asztalon. Eleve
fölösleges a kétmonitoros kialakítás, a
szomszédos állomásokra történő „kitekintés” egyetlen monitoron megrajzolva
is megvalósítható, kiváltképpen úgy, hogy
közvetlenül a kitekintőképek mellett találhatók a FOR és az eMIG rendszerek felületei is. Ahogy a biztosítóberendezések
esetében, úgy a forgalmi irodai kitekintő
munkahelyek telepítésekor sem nyúltak
hozzá a meglévő adottságokhoz, így például Godisán a széntüzelésű kályhától
alig egy méterre sikerült az Elpult számítógépet elhelyezni különösebb védelem
nélkül. Persze feltehetnénk a kérdést,
hogy egyáltalán miért lett Godisa csak
KÖFE állomás, ha egyszer a távvezérelt
állomások követelményeinek megfelelően alakították ki az Elpult csatlakozást?
Hogyan kerülhetett ki a projektből „menet közben” a komlói ellenmenet-biztosítás megvalósítása? Miért tiltották meg
Bükkösdön a kőbányakiágazás térközre
kapcsolását, noha szintén kiépítették az
Elpultban a vonatkozó funkciókat? Hol
akadt el e D55-beli funkciónak a hivatalos
üzembe helyezési folyamata? Ezeknek a
kérdéseknek a megválaszolása azonban
sajnos már nem tisztán biztosítóberendezés szakmai hátteret igényel.

Die Einrichtung des Verkehrsleitsystems zwischen Pécs und Dombóvár
Die Planung und der Bau des integrierten Eisenbahnfernsteuerungssystems, das
2018 von der Ungarischen Eisenbahngesellschaft in Betrieb genommen wurde,
dauerte 16 Monate, wie es zuvor geplant war. Das neue einzigartige System führt
die Sicherheitskontrollgeräte in jeder Station vom Zentrum (Pécs) aus. In der kurzen
Zeit nach der Aktivierung kann die Reihenfolge festgelegt werden, dass das Gerät
ordnungsgemäß funktioniert und den Anforderungen des Verkehrsleitsystems
entspricht.
Installation of traffic control system (CTC) between Pécs and Dombóvár
The planning and the construction of the integrated railway remote control system,
which was activated by the Hungarian Railway Corporation in 2018, lasted 16 months
as it was previously scheduled. The new unique system guides the security control
devices in each station from the centre (Pécs). In the short period after the activation the
consequence can be made, that the device works properly and suits the requirements
of the traffic.
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Biztosítóberendezések a Vál-völgyi Kisvasúton
BOROS BÉLA,
TÓTH PÉTER
Bár a Vasúti VezetékVilág nem az a fórum, ahol minden egyes sorompó létesítéséről hírt adunk, a magyarországi
keskenynyomközű vasutakkal általában
kivételt teszünk. 2016. május 1-jén adták
át az utazóközönségnek a Felcsút, Puskás Akadémia és az Alcsúti Arborétum között közlekedő, az egykori Székesfehérvár–Bicske vasútvonal nyomvonalán épült
Vál-völgyi Kisvasutat, amely – a hazai

kisvasutakon megszokottakhoz képest –
„viszonylag sok ” jelző- és biztosítóberendezési szerkezeti elemmel rendelkezik.
Legfontosabb közülük talán a HS35
fénysorompó, amelyet a nagy közúti forgalmú 811-es út biztosítására írt elő a hatóság. A sorompó kézi kezelésű: mindkét
irányból egy-egy kulcsos külsőtéri kezelődobozzal rendelkezik, amelyből a sorompó csukása elvégezhető. A felnyitás
önműködően, egy normál és egy rövid 13
kHz-es sínáramkör segítségével történik.
A lecsukás hatásosságáról a személyzet a kezelődoboz visszajelentései alap-

A felújított felcsúti állomásépület és a fűtőház

Vonat az útátjárón
VASÚTI
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ján győződhet meg. A közúti árbocokon
mind a fehér, mind a piros optikák LEDfényforrásúak.
A sorompó mellett meg kell említeni a
váltókat, amelyek – kisvasúti „kuriózumként” – zárnyelves zárszerkezettel rendelkeznek, illetve mindegyikük váltózárral is
le van zárva. A váltózárkulcsok általában
nincsenek függésbe vonva, azonban a
vontatási telepre vezető váltók a telepet
elzáró vágányzáró sorompóval sorozatfüggésben vannak.
A kisvasút biztosítóberendezési létesítményeit az R-Kord Kft. tervezte és építette.

A HS35 kezelőkészüléke

A HS 35 útátjáró Alcsút felől

A HS35 útátjáró a falu felől

A HS35 sorompószekrénye

BE 02
Rövid 13 kHz-es sínáramkör a kisvasúton

BE 03

BE 04
VASÚTI
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Esztergom körzet D55 vizsgálatok buktatói
– üzemeltetői szemmel
NAGY VIKTÓRIA

Bevezető
A Vasúti Vezetékvilág szerkesztőségének
felkérése volt, hogy az esztergomi üzembe helyezésről írjak néhány sort a lapba.
Sok gondolkodás és több ember véleményének kikérése után úgy döntöttem,
megírom. Az írás nem ment egyszerűen,
sok olyan mondat volt, aminek a megfogalmazásán gondolkodnom kellett; remélem, a T. Olvasó gördülékenyebben fog
haladni velük, mint nekem sikerült.

1. Vizsgálószakaszok bemutatása
A „Biztosítóberendezési Főnökség Budapest Nyugat”, az egykori Alosztály, vagy
ahogy sokan a mai napig hívják: a „Jobbpart” területén a TB.1. 30. pontjában – jelenleg is – definiált Hálózat- és Berendezés Felügyelet (HBF) utódjaként jelenleg
három vizsgálószakasz működik egzaktul
elhatárolt területtel, amelyek diszjunkt
módon fedik le a Főnökség (TB.1. szerint
„Alosztály”) teljes területét: Gárdonyban
(az egykori gárdonyi blokkmesteri szakasz létszámával és székhelyén alakult
vizsgálószakasz), Győrött és BudapestDéli székhellyel a harmadik. A vizsgálószakaszok élén a vizsgáló blokkmester
(egykori üzemfelügyeleti blokkmester)
áll, főnökségi szinten a munkájukat segíti
vizsgálószakaszonként egy-egy vizsgáló
szakaszmérnök vagy biztosítóberendezési vonalellenőr. Fontos eltérés a ha-

Esztergom állomás torzított helyszínrajza
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gyományos szakaszokhoz képest, hogy
a vizsgáló szakaszmérnök nem felettese
a vizsgáló blokkmesternek, inkább hátországot biztosít számára: szervezi a vizsgálatokhoz szükséges kikapcsolásokat,
a funkcionális vizsgálatokról és a fővizsgálatokról jegyzőkönyvet készít, egyeztet
(néha sajnos küzd) a kivitelezővel, tervezővel, építővel. Utóbbit, ha jól csinálja, a
vizsgálószakasznak csak a vizsgálattal
magával kell foglalkoznia, minden szükséges szervezést biztosít neki a hátországa.
Az alá-fölérendeltség hiánya természetesen okoz néha meglepő, megmosolyogtató vagy elgondolkodtató szituációkat,
ugyanis néha a hagyományos értelemben
vett blokkmesteri szakaszok és a kivitelezők sincsenek az alá-fölérendeltség
hiányával tisztában: „te vagy a főnöke,
hát szólj neki”; „nem, én nem vagyok a
főnöke”…

2. Vizsgálatok nehézségei
a vonatkozó utasítások
tükrében
A Piliscsaba–Esztergom biztosítóberendezési tenderkiírás 3. kötetében (Közbeszerzési műszaki leírás) három állomási
Dominó 55 biztosítóberendezést kért a
megrendelő, és a kivitelező ezt szállította
le. A forgalmi szakszolgálat – bár halkan,
de – jelezte, hogy ez számukra visszalépés az Esztergom állomáson eddig üzemelő tolatóvágányutas berendezéshez
képest. Megint abba a csapdába estünk,
amibe oly sokszor sikerült: véleményem
szerint a biztosítóberendezéseknek a
forgalom és a gépészet igényeit kell(ene)
kiszolgálnia, de néha sikerül ezt önző
módon a forgalom, gépész szakszolgálat
véleményének figyelembevétele nélkül
megvalósítani... (Nem ide tartozik, de ki-

kívánkozik belőlem: miért van forgalmi (és
most már felsővezetéki!) alapvizsga (F1,
F2, F10, meg még ki tudja, milyen utasításokból), eltérésvizsga, időszakos oktatás,
miközben a saját TB.1. utasításunk alkalmatlan a napi munkák alapjainak biztosítására? Ad absurdum: miért nem tanítjuk
a TB.1.-et az új belépő műszerészeknek
és a blokkmesteri képzésben résztvevőknek?) Folytatva: miért kell az „ismerd
meg a cégedet” képzés keretében két-két
hetet eltölteni mindegyik szakszolgálatnál
úgy, hogy a felsőfokú biztosítóberendezési szakvizsgára (ami a legmagasabb
szintű szakmai biztber. vizsga, ami az
országban elérhető) egyéni felkészülőként kell felkészülni? Miért nincs rá tanfolyam? Miért nem kap a blokkmesterjelölt
a blokkmesteri képzésén oktatást – vagy
legalább iránymutatást – arra, hogy hogyan tudja motiválni a lakatosát, műszerészét? Ugyanez szakaszmérnöki szinten is
megjelenhetne…
És ha már 3. kötet, ez alapján több gondolat is felmerül az emberben:

– 35 munkanap elektronikus állomási
berendezések (és a távkezelése illesztése) esetében,
– 15-15 munkanap állomásonként
Leányvár, Esztergom-kertváros és
Esztergom esetében,
– 20 munkanap Dorog állomás esetében,
– 30 munkanap a forgalomirányító központ vizsgálata (központonként)
– 8 munkanap/állomásköz a térközbiztosító berendezés esetében (ha van),
– 8 munkanap/sorompó az elektronikus vonali sorompóberendezés esetében (ha van),
– 5 munkanap/állomásköz vonatutolérést és ellenmenetet kizáró berendezés esetében,
– 1 munkanap/sorompó a MÁV-nál már
korábban alkalmazott jelfogós vonali
sorompóberendezés esetében.
Egyidejűleg egy állomási berendezés
és egy vonali berendezés (térköz vagy
sorompó) vizsgálata futhat párhuzamosan.” (3. kötet, 51. oldal)

„Az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia e
vizsgálatok egyes, az alábbiakban felsorolt tárgyi feltételeiről is:
– 4 fő vizsgálószemélyzet vizsgálati
helyszínek közötti mozgásának biztosítása gépkocsival,
– A vizsgálószemélyzet vizsgálathoz
szükséges kommunikációs eszközök
biztosítása.
Vállalkozónak a MÁV vizsgálatok ideje
alatt a vizsgálat alatt levő berendezés
tesztelésében és szoftver diagnosztikájában jártas mérnököt vagy technikust
kell biztosítania állomásonként, illetve
vonali berendezésenként 1-1 főt.

Valamint:
„A Vállalkozó a felelős a teljes rendszer
megfelelő működéséért. A Megrendelő
általi átvételi eljárás, valamint a rendszer üzembe helyezésének előkészítése érdekében a Vállalkozónak végre
kell hajtania a szükséges vállalkozói
funkcionális vizsgálatokat, és támogatnia kell a MÁV Biztonsági Szervezete
és az Üzemeltető vizsgálatait. Ennek
tartalmát, formáját és az eljárásokat jelenleg a 289/2012(X.11) Korm. rendelet
és a P-7684/2008 számon módosított
103486/1974 MÁV utasítás szabályozzák részletesen.”
(Forrás: 3. kötet, 47–48. oldal)

A munkák ütemezésénél a MÁV által
végrehajtott belsőtéri helyszíni vizsgálatokra a következő időtartamokat kell
figyelembe venni:

Ehhez képest párhuzamosan zajlott Leányvár, Esztergom-Kertváros (beleértve
Tokodi elágazást is) és Esztergom D55
állomási berendezések vizsgálata (plusz
az ellenmenet-biztosítás, plusz az automatasorompók). No comment…

3. Budapest–Esztergom
vasútvonal átépítése
A vasútvonal a XXI. század kezdetére
műszaki-erkölcsi értelemben nagyon
leromlott állapotba került, a felépítmény
korszerűsítése – ehhez kapcsolódóan a
biztosítóberendezés lecserélése – időszerűvé vált. A folyamatos egyeztetések
után végül a megrendelő magyar államot
képviselő NIF Zrt. kiírta a közbeszerzési
pályázatot.
A vasútvonal több lépcsőben épült át,
kronológiai sorrendben áttekintve:
2008. június 21. és 2008. szeptember
21. között, teljes hídzár mellett kicserélésre került az Újpesti vasúti híd (ismerVASÚTI
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tebb nevén: Északi Összekötő híd) teljes
szerkezete, a vágányanyaggal együtt, a
vonatok Esztergom felől a BKV Zrt. HÉV
vágányain Kaszásdűlő megállóhelyig,
illetve Margit híd megállóhelyig közlekedtek.
2013. április 2-ától szünetelt a forgalom a 2. sz. vasútvonal teljes hosszában.
2013. december 12-én a Pilisvörösvár–Esztergom szakasz üzembe helyezése történt meg az átépült vasúti pályával, a pályaépítés után maradt az eredeti
(ECM-V vagy SZKA néven ismert) szovjet berendezés Leányvár, EsztergomKertváros és Esztergom állomásokon. A
vasúti forgalom itt 2013. december 15étől indult meg.
2015. augusztus 11-re a Budapest–
Piliscsaba szakaszon a biztosítóberendezés is lecserélésre került: Siemens
SIMIS IS állomási és SIMIS LC útátjáróbiztosítóberendezésekkel, centralizált térközökkel.
2015. augusztus 20-án megindult a
vasúti forgalom a vonal teljes hosszában:
az Óbuda (bez.)–Piliscsaba (bez.) vonalszakasz SIMIS berendezéssel, a Piliscsa-

ba (kiz.)–Esztergom (bez.) vonalszakasz
pedig az eredeti ECM és FM berendezéssel.
Érdekesség, hogy még a szovjet berendezésekkel, de már a megépült felsővezeték-hálózattal 2017. november 11-én
feszültség alatti vizsgálatokat végeztek,
ehhez a szovjet berendezéseket ki kellett
kapcsolni: 10/11 éjjel provizórikus jelzőberendezés került bekötésre (és levizsgálásra) Leányvár, Esztergom-Kertváros
és Esztergom állomásokon, 11/12 éjjel
pedig a szovjet berendezés került viszszaterhelésre (és levizsgálásra). Ehhez
állomásonként a bejárati jelző és előjelzőjének jelleglapjait le kellett cserélni nem
biztosítottra, a kábeleit át kellett kötni a
jelzőberendezés kapcsolójára, az előjelző áramkörét pedig folyamatos sárgára
kellett kötni, illetve a teljes vonalszakaszon a szigeteltsínek kábelvégelzáró felé
menő vezetékeit le kellett terhelni, majd
ezt a következő éjszaka újra meg kellett
csinálni, természetesen visszafelé.
2018. március 15-re a vasútvonal villamosításának meg kellett történnie, ehhez

Esztergom állomás építés alatt
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pedig az üzemelő szovjet biztosítóberendezéseket el kellett bontani: ennek oka,
hogy az ide telepített ECM berendezések
nem alkalmasak villamosított vasútvonalon a megfelelő biztonsági szint garantálására. Kívülállóként úgy látom, két út volt
a vasút előtt: vagy SIMIS berendezést
telepít a Leányvár–Esztergom szakaszra,
vagy valami mást. A megrendelő a „valami
más” mellett döntött: Dominó 55 típusú
berendezést rendelt erre a négy szolgálati helyre.
2018. január második hetétől Esztergom állomáson megkezdődtek a Dominó
55 berendezés külsőtéri elemeinek vizsgálatai: ez gyakorlatilag a kábelmérést
jelentette.
2018. március 3–4-én Leányvár állomás üzembe helyezése megtörtént.
2018. március 10–12-én Tokodi elágazás, Esztergom-Kertváros és Esztergom
állomások üzembe helyezése megtörtént
(a Tokodi elágazást biztosítóberendezési
szempontból teljes egészében a kertvárosi berendezésbe integrálták).

4. Esztergom D55 állomási
biztosítóberendezés vizsgálata
Esztergom állomáson több évtizeddel
ezelőtt egy alapvetően vonatvágányutas
biztosítóberendezést telepítettek úgy,
hogy lezárt tolatóvágányúton is biztosítsa
a közlekedést. Ezt a berendezést a Szovjetunióból hozták (kaptuk). Ez a berendezés megszolgálta az idejét, megérett már
a cserére.
A tervezett üzembe helyezésre 2018.
március 15-ét tűzték ki, és a kivitelező
mögött állók jelezték: csúszásra nem
kell számítanunk (érdemes összevetni az
Óbuda–Piliscsaba szakasz átadásával:
2015. augusztus 20. két piros betűs ünnepnap • öröm az ilyen napokon dolgozni). (Szeretnék végre már egy olyan sötétüzem előtti funkcionális vizsgálaton részt

venni, ahol közben a kivitelező nem építi
a berendezést!)
Mivel a Jobbpart területén három vizsgálószakasz van, és egyszerre három
állomási berendezést kellett vizsgálni,
adódott a megoldás: mindegyik vizsgálószakasz kap egy-egy állomást (a beszámolók alapján nagy élmény volt hetekig
Győrből járni Esztergom-Kertvárosba
vizsgálni). Ennek ki, be- és felosztása a
vezetőmérnökünk, Kotroczó József feladata volt. Munkáját nehezítette, hogy
a három állomási berendezéstől függetlenül le kellett vizsgálni hat állomásköz
(Piliscsaba–Leányvár, Leányvár–Dorog,
Dorog–Tokodi elágazás, Tokodi elágazás–Tokod, Tokodi elágazás–EsztergomKertváros, Esztergom-Kertváros–Esztergom) ellenmenet-biztosító berendezéseit
és még néhány – AS320, AS358, AS401
(ami igazából Dorog SR1) AS432, AS438
– útátjáró biztosítóberendezést is.
Nagy segítségként éltük meg (hát még
a kivitelező!), hogy a pályageometria már
a végleges volt: sem folyó pálya, sem kitérő nem akart már beépülni, így a kivitelező
is nyugodt körülmények között kezdhetett
neki a kábelfektetésnek (legalábbis mindenképpen nyugodtabb körülmények között, mint ezen a nyáron Százhalombattán
teszi).
2018 januárjának második hetében
megkezdődött az esztergomi Dominó 55
berendezés sötétüzem előtti funkcionális
vizsgálata a kültérre fektetett törzs- és
csápkábelek mérésével. Mire a lefektetett
kábelek mérésével végeztünk, elkezdődhetett a kapcsolás vizsgálata: a kivitelezőtől kapott jelentős segítséget ezúton is
köszönjük!
Mivel területünkön ezek a berendezések az első Elpult berendezések, ráadásul Dominó pult nélkül, ráadásul új
építésként, ezért a Prolantól kapott jelentős elméleti segítség után is úgy éreztük,
sötétben tapogatózunk: egy új építésű
berendezésben akármilyen elkötés le-

het, produkálhat, az Elpult pedig már
szoftverszinten sok védelmet megvalósít.
Ilyen belső védelem pl.: foglalt állomásköz esetén a menetirányváltás kérése a
szoftverből ki sem jut. Ez természetesen
dicséretes dolog, mert a biztonságot növeli, ugyanakkor a mi vizsgálatunknak arra
is ki kell térnie, hogy az önmagában álló
D55 áramkörei is biztosítják-e ezt, a felülvezérlés nélkül. Első felindulásból arra
gondoltunk, építünk egy kis, egyszerű
pultot (egy gyűrűs iratdossziéból és soksok kapcsolóból, ToM huzallal), amivel az
Elpult X103-104-es kimenetére 48 V-tal
csatlakozva „meg tudjuk hazudni” azt, és
magát a berendezést (pontosabban annak
nyomógombjelfogóit) tudjuk „ingerelni”.
Ha ez megépítettük volna, kiegészült volna egy LED-es visszajelző táblával, amin
az egyes visszajelentéseket biztberes
szemmel láttuk volna. Idő hiányában ennek a pultnak a megépítésére sajnos nem
került sor, maradt a hagyományos, ám
ember- és időigényesebb módszer: az
XJ nyomógombjelfogók alácucázása. A
területileg illetékes Dorogi blokkmesteri
szakasszal egyeztetve felmerült az igény

egy-egy állandó LED-es visszajelző panel építésére a jelfogóhelyiségekbe, ahol
nemcsak a Dominó-pulton megszokott
visszajelzések, hanem az első, második
váltó- és jelzőlezáró jelfogók állapota,
első és második jelzővezér jelfogók állapota, a fekete mágnes állapota és még
pár, fontosnak gondolt jelfogó húzott vagy
ejtett állapota is megjelenítésre került volna, ezzel segítve a szakaszi hibakeresést
a fürdőkád-görbe első szakaszán. Ennek
a jelentősége azért is lett volna nagy, mert
a területileg illetékes dorogi szakasznak
ez volt az első Dominó berendezése.
Sajnos azonban a mi létszámunk, erőnk
is véges: egyelőre talonban tartjuk ezt a
lehetőséget. Nagy kérdés, hogy a 10 év
múlva esedékes első fővizsgálatot vajon
hogyan fogjuk tudni könnyen és gyorsan
végrehajtani? Valószínűleg addigra csak
meg kell építeni ezt a visszajelző panelt,
és a vizsgálatok idejére a kapcsolótáblát
is be kell majd fejezni…
A kiviteli tervek előzetes vizsgálatára
nem volt lehetőség, mert azok gyakran
helyszíni művezetéssel készülnek. Ebből
következhetnek olyan megoldások, mint
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amikor a kivitelezés során többször kell
módosítani az előtervet. Egy-egy ilyen
előterv-módosítás a nagy tervezői leterheltség miatt nem mindig jut el addig,
hogy a kiviteli terveken is átvezetésre
kerüljön: így fordulhatott elő, hogy az AEj
előjelző áramköreiről a zöld fény áramköre
lemaradt. (A kivitelező – helyszíni művezetés mellett – azonnal elkezdte az áramkör
kialakítását, és a sötétüzem alatt az elosztókat is átterhelte, hogy a kimaradt két ér
(zöld Bi és zöld Vt erei) az elosztók elején
lévő sárga és pótsárga erekhez kerüljenek, ne az elosztó végére (és különösen
azt, hogy ne így kelljen üzemeltetnünk évtizedekig). Hogy ezt a kivitelező bevállalta,
ezúton is köszönjük!
Esztergom állomáson ilyen problémánk nem volt, de más állomáson volt
lehetőségünk az éjszakába nyúló, eredetileg délutáni üzembe helyezés során (egy
váltóról volt szó!) az alábbi mottót feltenni
magunknak: átvegyük-e a határértéken
lévő váltót? Esetleg – „kompetensebb”
személyekkel beszélgetve – 0,1–0,2 kN
határérték-túllépést a rosszabb irányba
még ne vegyünk figyelembe, mert jó arcok
vagyunk? Legyünk rugalmasak, rendben.
És az első télen ezzel a nagysugarú kitérővel vagy teljesátszelési kitérővel majd
a pft és a blokkmester fog megküzdeni?
És a második télen? Meg a harmadikon?
Ha pedig üzemeltetőként megköveteljük a
határértéken belüli értékeket, akkor mi vagyunk a gonosz, rugalmatlan MÁV, akivel
nem lehet együtt dolgozni. (Most is van
olyan nagysugarú váltónk, ami ősszel alulról súrolta a 103140/1989 Utasításban
(Rózsaszín füzet) megengedett 6,0 kNos állítási erő maximumot, most tavasszal
pedig 6,6 kN-nál „megcsúszik” az L1-es
hajtómű. És küzdünk vele, a pft-vel közösen, mert nem tehetünk mást…)
Érdekes kérdés a helyszíni állítású,
villamos váltóhajtóműből átalakított villamos végállásellenőrzővel felszerelt kitérők esete: a bevezető rendelkezésük
szerint (104366/1990.9.C ügyirat: Villamos csúcssínellenőrző berendezés (Jóváhagyás és bevezetés)) ez a kialakítás
felvágható és legalább 6,0 kN-nal rögzítik
a simuló csúcssínt. Az ellenőrző áramkör
kialakításához két kapcsolást javasol az
ügyirat (5.2. pontja): egyet a Dominó 55
berendezésekhez (VE-07a rajz) és egyet

az összes többi fajta berendezéshez (FM,
Integra stb.), (VE-07 rajz). (Itt jegyezném
meg, hogy mindkettő kapcsolás alkalmas a kábelzárlat kijelzésére.) Esztergomban az utóbbi alapkapcsolás szerint
lett kialakítva az áramkör, nem az előbbi
alapján. Cserébe nem 0,6 A-s, hanem
0,2 A-s kisautomatákkal, amelyek a forgalmi irodai biztosítóállványra kerültek,
és a vizsgálatok után – megszokásból
– le is ólmoztam őket. Később belegondolva rájöttünk: semmi értelme ezeket a
biztosítókat ólomzár alatt tartani, ezzel
hamis biztonságérzetet adva a forgalmi
szolgálattevőnek, és pláne semmi értelme a forgalmi irodába telepíteni őket:
ezek a biztosítók – függetlenül attól,
hogy nem 0,6 A értékűek – akár lehetnének a jelfogóhelyiségben is, az ottani
biztosítóállványon, a kábelzárlaton kívül
ugyanis sose oldanak le. (Zárójelben
jegyezném meg, hogy kis átalakítással
alkalmassá lehetne tenni az áramkört
arra, hogy ki nem adott kulcsok esetén
történő végállásvesztéskor ez a biztosító
leoldjon, ezzel jelezve a váltófelvágást.
Azonban egy ilyen átalakításra jelenleg
nem sok esélyt látok.)

zelt (lenne, ha lenne Kertvárosban pult),
de Kertváros Esztergom állomásról távvezérelt. Utóbbi meghatározás azért fedi
jobban a valóságot szakmánk szempontjából, mert műszaki oldalról megközelítve
egy Dominó 55 berendezést mindegy,
hogy van-e pult, vagy nincs: nekünk az
a fontos, hogy van-e ott jelfogóhelyiség,
vagy nincs.

Tokodi elágazás

Mivel Dorogon nem szovjet berendezés
üzemelt, annak cseréje első körben fel
sem merült. E sorok írásakor szerencsére
az új Dominó 55 berendezés kábelalépítményei már javában épülnek (a néhány
kábelvágás miatt a kivitelező nevében
előre is elnézést kérünk), terveink szerint jövő év elején üzembe is helyezzük.
(Az idén esedékes időszakos fővizsga
alóli felmentési kérelem jelenleg elbírálás
alatt van.)

a) Kicsit kakukktojás ez a szolgálati hely:
szolgálat itt a dorogi berendezésbe történő bekötés óta (’70-es évek) nincs,
forgalmi és biztosítóberendezési értelemben is távkezelt szolgálati hely. Jelenleg
forgalmi szempontból pályaelágazás (F.2.
1.2.74.), biztosítóberendezési szempontból Esztergom-Kertváros szerves része.
Az F.2. Függelékei szerint (5.4. pont): „A
távkezelt szolgálati helyek biztosítóberendezésének nincs kezelő-, állító- és visszajelentő készüléke. A távvezérelt szolgálati
helyek biztosítóberendezésének van kezelő-, állító- és visszajelentő készüléke.”.
Tehát Tokodi elágazás (és EsztergomKertváros, Esztergom állomások is) távkezelt szolgálati hely. Biztosítóberendezési szempontból sokkal érdekesebb
kérdés ennél, hogy az adott váltót vagy
jelzőt „én kezelem innen a jelzőt/váltót”,
vagy „én vezérlem azt, ami majd állítja a
jelzőt/váltót”: ilyen megközelítésben viszont Tokodi elágazás az EsztergomKertvárosi berendezés része, tehát távke-

b) Érd és Érd elágazás viszonylatában
figyeltünk fel arra, hogy az elágazási berendezést Érd állomásra köti be, nem
Nagytétény-Diósdra: így Érd állomásnak
foglalkoznia kell majd a Nagytétény-Diósd–Tárnok menetekkel, ellenkező esetben pedig nem kéne: laikusként célszerűnek tűnt volna az Y alakú pályaszakasznak
arról az állomásáról távkezelni, -vezérelni, amelyiket mindegyik menet érinti (a
soha meg nem épült Nagytétény-Diósdi
D55-ről). Hasonló tervezési diszpozíció
figyelhető meg Tokodi elágazás, Dorog
és Esztergom-Kertváros viszonylatában:
eddig – helyesen – Dorog állomásról
távkezelték (!) az elágazást, most már
Esztergom-Kertvárosról.
Dorog állomás

5. Összefoglalás
Amikor kitaláltam, hogy érdekelnek a
biztosítóberendezések, sose gondoltam
volna, hogy valaha vizsgáló leszek. Érd
D55 vizsgálatánál jöttem igazán rá: óriási
felelősség ez, és még annál is nagyobb
tudást igényel. Egy-egy új építésű berendezés vizsgálata sosem egyszerű, sosem
„kétperces meló”, ez nagy rugalmasságot
igényel a kivitelezőktől is. A tervezőktől, kivitelezőktől, MÁV-os kollégáktól kapott segítséget és türelmet ezúton is köszönjük!

Prüfproblemen mit neuen Domino55 Relaisstellwerken im Bezirk Esztergom
Bahnhöfen Leányvár, Esztergom-Kertváros und Esztergom wurden die alte sowjetische Stellwerke (ECM-V) mit typ. Do55 (von
Integra) abgewechselt. Prüfgruppen von MÁV AG Stellwerkvorstand Budapest West haben die neuen Stellwerke geprüft. Der
Artikel hat die Vorgeschichte die Streckenabschnitt, den Umbau und der Prüfung selbst dargebracht.
Testing problems of Domino55 station interlocking system in Esztergom area
The so-called ECM-V relay station interlocking systems have been replaced by Domino55 in Leányvár, Esztergom-Kertváros
and Esztergom stations. Testing activities of the new stations were elaborated by three test teams of Signaling Maintenance
Directorate, Budapest-West. This article gives a summary on precedents of the complete reconstruction, building activities and
the problems occurred around the testing itself.
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Az Úttörővasút biztosítóberendezéseinek
őstörténete
OPPERHEIM GÁBOR

Gyermek Úttörők Vasútja, Úttörő Gyermekek Vasútja
Az, hogy az Úttörővasúton, Gyermekvasúton finom az ebéd, filmtörténeti közhely. Elég felidéznünk Szabó István 1965-ös Álmodozások korát: „Délben hozták az ebédet, aztán kész. Jó kaja volt, emlékszel? Jó. Hogy van a jé betű?” (Béres Ilona és Bálint András),
avagy Muhi Klára 2007-es Koreszmék és táborok c. filmjét: „Ki az, aki itt szeret enni? Hát én, én szeretek. Na, milyen itt a kaja? Elég
jó, hát néha jó, néha nem a legmegfelelőbb, de én szeretem. Ma mi volt? Ma? Vacsorára volt császármorzsa. Az finom volt.” (Farkas
Balázs). Jelen folyóirat olvasói (szerzői, szerkesztői) között remélhetően többen is vannak, akik egyetértenek a fentiekkel.
Arra, hogy mikortól is érkezik a déli vonattal ebéd az állomásokra, jelen cikk sajnálatos módon nem adhat választ, mivel a fennmaradt (és jelen írás lejegyzője részére rendelkezésre álló) iratállományból ez nem derült ki. Azonban a tízórai és uzsonna bevezetéséről
szerencsére maradtak fenn iratok.
Kezdetben csak a felnőtt dolgozók kaptak volna uzsonnát, tízórait (tekintettel a környék élelembeszerzési nehézségeire), a felügyelet alatt szolgálatot ellátó úttörővasutas pajtások (a felterjesztés szerint „kivétel nélkül mind szerény jövedelmű munkás- és
vasutascsaládok gyermekei”) nem; azonban az egyenlő elbírálás alapján őket is el kívánták látni némi tízóraival vagy uzsonnával. A
mindössze három állomásra, két szerelvényre, valamint a mainál hosszabb üzemidőre tekintettel napi két szolgálattal számoltak, 8–14
óra és 14–20 óra között 21–21 pajtás számára terveztek biztosítani a kitelepülő büfén keresztül egy felvágottas és egy párizsis vagy
két felvágottas „sandwichet”.
Jelen sorok lejegyzője csupán feltételezi, hogy az ebéd vonatokkal történő szállítása a vonalhosszabbításokkal együtt járó
szolgálatihely- és szerelvényszaporítás miatt a „kétszolgálatos” üzemnapok „egyszolgálatosra” váltásához köthető.

Az első szakasz
(biztosítóberendezési) munkálatai
A vasút építése, mint azt sokan álmunkból felkeltve is tudjuk, 1948. április 11-én
kezdődött meg, s 1948. július 31-én az
első szakasz átadásra is került. Az építési munkálatokat megelőző szervezési
feladatokról keveset írhatok, érdemes viszont kiemelni a Gazdasági Főtanácshoz
1948. április 1-jén írt hitelkérelem néhány
sorát a vasút tervezett küldetéséről. „Külföldi példák nyomán a vasutas előképzés
és az utazóközönség megfelelő nevelése képzi a vasút elsőrendű feladatát;
ezeken a vasutakon a vasutas pálya iránt
magukban kedvet és tehetséget érző
12–14 éves gyermekek teljesítenek szolgálatot. Az elérhető eredmények aránytalanul nagyobbak, mint az ilyen vasutak
építéséhez szükséges költségek.” (Jelen
sorok lejegyzője vélelmezni meri, hogy a
budapesti úttörővasút létesítési költségei
meghaladták a hasonló vasutak létesítési
költségeit.)
A budai hegyekben megindított vasútépítést a mozgósított erőforrásokat tekintve az utóbbi 10 év nagy vasútépítéseinek
(erdélyi vasútépítések, a vasút háború
utáni újjáépítése) kistestvéreként is tekinthetjük. Az erdélyi vasútépítésekhez teszi
hasonlatossá a hegyi terep, a vasúthálózattól történő elszigeteltség, a téli üzemeltetés során a megszokottnál zordabb
időjárás – mint az a Széchenyihegyre kirendelt motorlakatosok és vonatvezetők
1948. december 2-i bőrkabát-, csizma-,
télisapka- és bundaigényéből is kiderül.

Az építkezés különleges helyszínéhez
(Budapest közigazgatási határa) kapcsolódik például a kirendelt vasúti dolgozók
egyenlőtlen napidíjazása. Széchenyihegy
állomás napidíjazás szempontjából Budapesten belüli, Úttörőváros és Előre Budapesten kívüli munkahelynek számított, így
a Széchenyihegyen végzett munka díjazása alacsonyabb lett volna („egész” helyett
itt csak negyed napidíjat lehetett elszámolni). A kirendelt pályafenntartási dolgozók esetében Széchenyihegyre magasabb, „fél” napidíjat számíthattak fel, mivel
„a rendkívüli sürgőségű különleges munkára” az előmunkások legjavát kellett átirányítani más, egyébként szintén sürgős,
jobban jövedelmező munkahelyekről. (A
lelkiismeretes, buzgó munka díjazásának
elmaradása esetében az építésvezetőség félelmei szerint a munkások figyelme
lanyhulna, s teljesítményük is jelentősen
csökkenne.) A távirdaintézőségi munkák
később kezdődtek csak meg (1948. június 14-től mintegy 14 fős műszerészcsoporttal), ezért részükre ekkor még nem
történt meg a fél napidíj kiutalása. Az ott
dolgozók annak tudatában voltak, hogy
megkapják a kiküldetési díjat. Ha tudomásukra jutna, hogy a pályafenntartás megkapja, de ők nem, az „elkeseredést vált ki,
és a munka rovására válik”.
Szintén a távirdaintézőségi munkák
természetéből fakadó, a pályaépítéshez
képesti „megkésett” kezdésnek köszönhető, hogy az építőknek kiosztott emléklapokra felterjesztettek névsorából kimaradtak a biztosítóberendezési dolgozók.
A pótnévsorban fönnmaradt Tamás Gyula, Honfi János, Pitszer Tibor, Mórocz

Zoltán, Ördög Márton műszerészek és
Kiripolszky Rafael biztosítóberendezési
munkás neve.
Az úttörővasúti biztosítóberendezési
munkák előkészítéséről, megrendeléséről jelenleg csupán azért állnak rendelkezésre források, mert Úttörőváros
állomás biztosítóberendezési munkáinak
elszámolásához kapcsolódó fegyelmi és
peres ügyek ezeket a munkarészeket is
érintették. 1948 márciusában végezték
az előzetes egységárelemzéseket. Úttörőváros VES berendezésére tájékoztató
árajánlatot kértek a Telefongyár Rt.-től,
és a megküldött egységárak összeadása után kapott 570 000 Ft költségigény
hatására (hitelkeret hiányában) az állomás esetében a biztosítás elmaradásáról, védjelzős berendezés építéséről
döntöttek. 1948 áprilisában Széchenyihegy, Úttörőváros és Előre állomások
biztosítóberendezéseinek tervezésével
megbízták a budapesti üzletvezetőséget.
Ekkorra Úttörőváros állomás esetében a
munkák szabadkézből való vállalatba adásával és az anyagok részbeni MÁV általi
biztosításával 189 000 Ft-ra mérsékelték
az állomás biztosításának költségét, így
elrendelhették az elektrodinamikus biztosítóberendezés építését.
Az első vonalszakasz biztosítóberendezési elzárási tervében (1. tervlap) valamennyi állomás kétvágányos kiépítése
mellett egy-egy távlati harmadik állomási
vágány kiépítésével is számoltak. Széchenyihegy esetében a háromvágányos
kiépítésre történt tervezés az állítóközponti készülék emeltyűelrendezéséből a
mai napig látszik. Úttörőváros esetében
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a TRT-től is háromvágányos állomás biztosítóberendezéséhez kértek tájékoztató árajánlatot, és maradtak fönn olyan
számlák, amikből a harmadik vágányhoz
tartozó vágányúti vonalzó beépítése feltételezhető. Előre esetében a terven jelölt
megoldás megvalósíthatósága kérdéseket vet fel (valamennyi váltózár számára
önálló bakzárral számolnak, vágányúti
kallantyúkkal azonban nem.
A munkák egy részét a Távirdaintézőségi Központi Javítóműhely (TKJM)
végezte, az úttörővasúti munkák egyéb
feladatait is háttérbe szorították. Így például a fali váltózárkulcsszekrények felújításának, gyártásának munkáját sem
tudták végezni 1948. június 23-ai beérkezésük és az úttörővasúti munkák 1948.
július 31-i befejezése között. (Bár az is
megfontolható kérdés, hogy miért a MÁV
legfelsőbb biztosítóberendezési szakműhelyének kellett elvégeznie egy tisztán
asztalosipari feladatot, még ha szakszolgálati szinten hozzá is tartozott.)
Csillebérc (Úttörőváros) állomás biztosítóberendezésének gyártását és építését
Szigeti Kálmán Szív utcai lakatosmester
cégébe tömörült nyugdíjas MÁV távirdaés szemaformestereknek adták ki. A kiviteli terveket részben a MÁV Igazgatóság
munkatársai készítették (Szigeti Kálmán
megbízásából). Az állomás VES berendezésének helyszíni szerelési munkálatait
Jáni József főtávirdamester, a székesfehérvári 35. távirdaintézőségi szakasz
kezelője (Székesfehérvár és BudapestFerencváros állomások VES berendezéseinek helyreállítója) irányította. Az állomás leszámolásához kapcsolódó fegyelmi
és peres ügyek szerint a kivitelezési munkák egy részét a szakasza végezte.

Széchenyihegy, Úttörőváros, Előre
Az első szakasz átadásával három állomás biztosítóberendezése ment üzembe: Széchenyihegyen Siemens-Halske
berendezés, Úttörővároson fényjelzős
VES berendezés, Előrén egyközpontos
váltózárkulcsos biztosítóberendezés, kétkarú bejárati jelzővel.
Az állomások távközlő és biztosítóberendezési üzemeltetését Budapest-Déli
pályaudvarnak osztották ki feladatul, a
vasút elszigetelt elhelyezkedése miatt kérdésként merült fel a fenntartó személyzet
napi szintű eljutása (villamos és fogaskerekű menetjegyek térítése, a szerszámok
és anyagok tárolása, műhely). Tárolási és
műhelycélokra Széchenyihegy állomás
lánckamráját vagy Úttörőváros állomás
géphelyiségét tervezték igénybe venni.
A lánckamrába addigra már beköltözött
az utasellátásban érdekelt Konzum szövetkezet (szintén raktározási célokból),
a géphelyiség pedig két ember számára
már szűkös volt. (Az 1950-es évek végén
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a második hároméves tervben megkezdődött távközlő- és biztosítóberendezési
műhelyépítési programig számos fenntartószakasz szolgálati helye volt egy-egy
állítóközpont lánckamrája.) Ezért Széchenyihegy állomás lánckamráját kérték átadni a távirdaintézőség számára.
Széchenyihegy állomásra a korszakban még alapvető és szinte egyeduralkodó „Siemens-Halske” elektromechanikus állomási biztosítóberendezések egy
példánya került telepítésre. Az állomáson
csak egy váltókörzetet kellett biztosítani,
így a szűken vett biztosítóberendezési
feladatokat (menetkizárás és váltóelzárás)
akár egy, a II. állítóközpont helyén épített
forgalmi irodába telepített tisztán mechanikus állítókészülék is teljeskörűen elláthatta volna. Az oktatási feladatokra tekintettel azonban gazdaságosabb az SH
rendszertechnika „egyoldalas” állomásra
telepítése, mind az anyag-, épület- és személyzetigényt tekintve.
Az állomás biztosítóberendezését az
építést megelőző bő tíz évben a korábbi
gyári rendszerekkel szemben kialakított
„MÁV-szabványú” összeállítás szerint állították össze (állítókészülékek, villamos
kapcsolások). A biztosítóberendezésbe
kapcsolt egykarú kijárati jelzők az akkor
még elterjedt, azonban már szabványon
kívüli „Siemens” rendszerű szétcsappanóval kerültek ellátásra, napjainkban is
ezekkel üzemelnek (hasonló rendszerű
egykarú jelző rajtuk kívül még 3 db üzemel a hazai közforgalmú vasúthálózaton).
Az állomás bejárati jelzőjéül az építéskor
szabványos „ollóskerekes” kétkarú szétcsappanóval szerelt bejárati jelzőt állítottak fel. (Az Úttörővasút valamennyi kétkarú jelzője ollóskerekes szétcsappanóval
került felszerelésre, mivel a tárgyalt munkák idején a napjainkban elterjedtebben
üzemelő „kulisszás” kétkarú jelzőket még
nem vezették be.)
Az állomás az építés idején kétfogalmú
bejárati előjelzőt kapott, amit 1973-ban, a
vasút építésének 25. évfordulójára az akkorra már bevezetett legkorszerűbb – szétcsappanó szerkezettel is ellátott – háromfogalmú alak előjelzőre cseréltek (ehhez
kapcsolódóan állítóemeltyűjét is üresjáratos 2x500 mm rendszerűre cserélték).
Úttörőváros fényjelzős VES-rendszerű
állítókészülékét Miskolc állomás egyik
1944-ben felrobbantott állítóközponti
készülékéből építették. A leszámoláshoz
kapcsolódó fegyelmi és peres eljárások
tárgyát képezték különféle roncsállapotban kinyert, majd helyreállított alkatrészek elszámolásai. (Kábelvégelzárók,
vezérmágnesek, fényellenőrző mágnesek, vágányfoglaltsági mágnesek és egy
„elektromos jelző táblaroncs” – utóbbi
vélhetően maga a vágánytábla volna.)
Az állomáson valamennyi fényjelző
„VES” rendszer szerinti jelzőárbocot

1. kép: Úttörőváros állomás „B” kijárati
jelzője, még eredeti VES jelzőlappal.
(Fortepan-16450, orig: Magyar rendőr)

(csőárboc) és jelzőlapot kapott (1. kép),
hiszen az Integra céggel csak a rákövetkező évben kötöttek szerződést. Ezeket
a VES-rendszerű csőárbocokat fokozatosan korszerűbb rendszerű jelzőárbocokra cserélték (a bejárati jelzőket többször
is), utoljára a kijárati jelzőket váltották ki a
2010-es évek folyamán végzett korszerűsítési munkák keretében.
A biztosítóberendezést oktatási célokból nem az egyközpontos berendezéseknek megfelelő kezelőszervekkel és
függőségekkel építették meg, hanem a
többközpontos berendezések állítóközponti kezelőszerveit és kapcsolódó viszszajelentéseit vették alapul, külön rendelkező szerelvények nélkül. Mint arra már
korábbi írásomban is utaltam (Vezetékek
Világa, 2016/1. pp17–18), az ilyen módon történő felépítés a menetterv tisztán
mechanikai úton történő leképzését lehetetlenné teszi (a függőségi mátrixban nem
egy-egy jól lehatárolható koordináta jelképez egy adott menetkombinációt), csak
többlet menetkizárások, avagy utasítástól
eltérő menetfelengedések érhetőek el.
(Így például Komárom állomás rendelkező-állítóközpontjában a menettervet villamos függőségekkel (reteszmágnesekkel)
kiegészítve tudták leképezni.) Úttörőváros állomás biztosítóberendezésének
építésekor az áthaladó jellegű menetbeállítások is tiltásra kerültek (mind egyenes, mind kitérő irányban, ahogy az az
1. tervlapon is látható). Az 1990-es években menetrendi fejlesztések („nosztalgia
gyorsmotorvonat”) érdekében lehetővé
kellett tenni az áthaladó menetek beállítását, ekkor az egyidejű, egymást veszélyeztető be- és kijárati vágányutakat is
fel kellett engedni. A legutóbbi, 2010-es
években történt fejlesztésekhez kapcso-

1. tervlap: Az Úttörővasút I. szakaszán épült állomások elzárási terve
(MNL-OL XXIX-H50a: MÁV Igazgatóság, 123596/1948)

lódóan megtörtént a szükséges villamos
menettervi függőségek beépítése.
Az elzárási tervlapon megfigyelhető a
Konkoly-Thege Miklós úti sorompó kapcsológombbal kezelhető fényjelző készüléke, valamint az ahhoz kialakított oldó
szigeteltsínek (a sorompó kapcsológomb
függésben állt a széchenyihegyi állomásoldal jelző kapcsológombjával).
Az állomás nevezetessége, hogy a MÁV
első, kísérleti vágány- és váltófoglaltságos
berendezése (a foglaltságérzékelés itt
még csak jelzőfüggésekben szerepelt,
a váltók aláváltás-kizárásában nem). A
vágányfoglaltságos rendszer kialakításának körülményeiről jelenleg nem állnak
rendelkezésünkre egyértelmű források.
Az Úttörővasút első szakaszának 1948
májusában keltezett, augusztus 19-én
jóváhagyott biztosítóberendezési elzárási
tervében mindenesetre Úttörőváros állomáson kizárólag jelzőt „megállj!”-ra kapcsoló és feloldó szigetelt sínek kerültek
ábrázolásra (mind a helyszínrajzon, mind
a kezelőkészülék fejrajzán). Ezzel szemben a hitelleszámolást követő peres és fegyelmi eljárások alapján a vállalatba adást
megelőző költségszámításokban kezdetben 65 db „vágányfoglaltsági mágnes”
beépítésével számoltak, amit a vállalatba
adáskor 24 db-ra csökkentettek. Végül
csak 12 (az itteni beépítés céljából Komárom állomáson leszerelt) mágnest építettek be, mivel „a vágányok fektetésénél

sínszálakat összeheggesztettek, miért is
kevesebb mezőre kellett osztani az állomási vágányhosszt”. A berendezés 1960as felmérése alapján a vágányok foglaltságát is dolgozóáramú szigeteltsínekkel
építették ki, az SH és VES berendezések
feloldó szigeteltsínjeinek mintájára. (Nyugalmi áramú sínáramköröket csak 1949től használtunk.)
Annyi a források szűkössége ellenére
is megállapítható, hogy 1948-ban a MÁV
szakközegei már határozottan foglalkoztak
a korszerű biztosítóberendezések honi bevezetésének ügyével (nyugat-európai tanulmányutak, tárgyalások a lehetséges beszállítókkal), és (a nagy fényerejű fényjelző
lencsékkel együtt) a vágányfoglaltságos
rendszer kialakítása, üzemeltetése is érdeklődésük középpontjában állt.
A szerelési munkákat irányító Jáni József egyik védlevelében a saját fejlesztői
és tervezői munkájáról ír az úttörővárosi
vágányfoglaltságos rendszer kialakításával kapcsolatban. Érdekességképpen
megemlékeznék Kőmíves Antal rákospalotai lakos „feltalálóról” is, aki először
1948. június 6-án jelentkezett a minisztériumnál „biztonsági jelzője” ötletével, ekkor a MÁV Igazgatóságának szakközegeihez irányították. 1948. szeptember 6-án
ismét levelet írt, ismét a minisztériumnak,
ebben Úttörővárost mint a saját javaslatának megvalósítását szerepelteti. A MÁV
Igazgatóságának válaszlevelében pedig

éppen az Úttörővárosban történt megvalósítás miatt javasolják a találmány mellőzését, mivel az már kidolgozásra került.
VES berendezések ekkor (az egy kísérleti Balatonszemes kivételével) még
csak nagyobb állomásokon (Székesfehérvár, Budapest-Ferencváros, Komárom, Kőbánya-felső) üzemeltek, kisebb
állomásokra a BHÉV MÁV kezelésbe
vétele után telepítettek hasonló méretű
(részben egyközpontos) berendezéseket.
Napjainkban Csillebérc állomáson kívül
már csak Kőbánya-felsőn üzemel hasonló
(igaz többkészülékes) berendezés.
Előre (Szent Anna Kápolna, Virágvölgy)
állomáson ért véget az első szakasz. Az állomáson egyközpontos kulcsrögzítős biztosítóberendezést szereltek fel, ekkor még
csak a kezdőponti váltókörzetre korlátozva. A „nagyvasúton” kulcsrögzítős állomási berendezéseket jellemzően többkészülékes kivitelben gyártottak (legalább egy
irodai és egy túlvégi váltóőrhelyi jelzőállító
készülékkel), egyközpontos kiépítéseket
csak megálló-rakodóhelyeken, pályaelágazásokon szereltek fel. Az úttörővasút
állomási vágányhosszai azonban lehetővé
tették az egykészülékes kialakítást.
A „nagyvasúti” állomások közül csupán
a jelzőberendezések kiegészítéseként
1969-től kezdődően rohammunkával
telepített kulcsazonosító berendezések
egykészülékes jelzőberendezésekre telepített változatával jelentek meg hasonló
megoldások, azonban ezek csak jelzőberendezésként üzemelnek (2. kép).
Az átadás után az első szakaszon a nagy
érdeklődésre tekintettel intenzív forgalom
indult meg, két szerelvénnyel félórás ütemes menetrenddel, úttörővárosi keresztezésekkel. A frissen átadott úttörővasúton
szolgálatot ellátó pajtások a Közlekedési

2. kép: Jelzőállító bakra szerelt
kulcsazonosító készülék,
az egyközpontos nagyvasúti kulcsos
berendezések jellemző típusa
(Gátér, Farkas Balázs felvétele)
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Minisztérium különleges megbecsülését
élvezték, így például 1948 decemberében
a minisztériumban tartották karácsonyi
ünnepélyüket, ahol a tervezetek szerint a
320 pajtás személyes ajándékként egyegy egyenruhás fényképet kapott. Szintén ezen a karácsonyi ünnepségen került
szétosztásra 2 kg jobb minőségű szaloncukorka az úttörővasutasok között. A 2 kg
jobb minőségű szaloncukorka értékét mi
sem jelzi jobban, mint hogy ugyancsak
1948 karácsonyán Budapest-Keleti, Déli
és Nyugati pályaudvarok utazóközönsége
között is 2-2 kg (de rosszabb minőségű)
szaloncukorkát terveztek szétosztani. A
minisztérium időközben más forrásból is
kapott 2 kg jobb minőségű szaloncukrot,
így az úttörővasutasoknak szánt 2 kg-on a
Keleti és a Déli pályaudvar utazóközönsége osztozhatott 1-1 kg erejéig.
Mint arra az előzőekben már többször
utaltam, Úttörőváros állomás biztosítóberendezését a MÁV saját gyártókapacitása
szűkössége miatt vállalkozásba adással
gyártották. Az állomás biztosítóberendezésének üzembehelyezést követő hitelleszámolása során egyes elszámolt tételek
esetében okkal feltételezhették a beszerelt alkatrészek MÁV-eredetét. Az elszámolási kérdéshez kapcsolódóan vizsgálat
indult a MÁV különböző szervezeti egységeiben, ennek során Úttörőváros állomás
biztosítóberendezésének építésvezetői,
irányítói közül Szigeti Kálmánt, Jáni Józsefet, Szekeres Józsefet, Bogyai Istvánt
letartóztatták, az építés több más résztvevőjét elbocsájtottak.
A vizsgálat során több más „ügyet” is
feltártak, ezek alapvetően Jáni József
székesfehérvári anyaggazdálkodásához
kapcsolódtak (a biztosítóberendezések
második világháborút követő helyreállításának előmozdítása érdekében nagyobb
teret engedtek számára a szabadkézi
anyagbeszerzésben). A székesfehérvári
vizsgálat eredményéről a „panaszos zsákját megnyitó” Bebrits Lajos is említést tett
az I. biztosítóberendezési szakkonferencia 1948. december 15-i ülésén („a székesfehérvárihoz hasonló hörcsögraktárakat fel kell hozni a föld alól!”), s említést
tett arról is, hogy Székesfehérvárott a
rendőrség és az államvédelem végezte el
a feltárást. Feltételezhető, hogy a néhol
túlzott vádpontokkal elsősorban a többi
gazdálkodási egység számára kívánták
jelezni az elszámolási fegyelem helyreállítási munkákat követő ismételt erősítését.

dott. (A második szakasz üzembe helyezését részben a pályageometria 30 km/h-ról
20 km/h-ra történő átépítése késleltette,
mivel az eredetileg kiépített túlemelések
veszélyeztették a futásbiztonságot.)
A második szakasz állomásaira (az első
szakasszal ellentétben) már nem szántak költséges biztosítóberendezéseket
(Siemens-Halske, VES), csupán jelzőberendezéseket telepítettek. A pajtások így
elsajátíthatták a biztosítatlan állomásokon
történő forgalomszabályozás szabályait is,
erre az igen felelősségteljes gyakorlatra
napjainkban elsősorban a nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton – alacsonyabb
forgalom mellett – ellátott csereszolgálatok esetében nyílik lehetőségük.
Előre állomáson az állomás végponti
oldalát is bekapcsolták a kulcsrögzítős
berendezésbe.
Jánoshegy állomás kezdetben nem is
lett volna állomás, csupán egy személyzet
nélküli kétvágányos forgalmi kitérő rugós
váltókkal felszerelve. Arról, hogy milyen
módon szabályozták volna a forgalmat,
jelenleg sajnálatos módon semmiféle
forrás nem áll rendelkezésre. A rugós
váltók Széchenyihegy felől egyenes állásban az I., Ságváriliget felől kitérő állásban
a II. vágányra tereltek.
Az építkezés előrehaladtával a forgalmi kitérőre szolgálati helyiséget építettek,
és az állomásra az előzetes tervektől – és
hitelezésektől – eltérően „előjelzős karos
védjelzőket” (biztosítatlan bejárati jelzőket
előjelzőkkel, váltófüggés nélkül) is telepítettek. A jelzőberendezés elzárási tervének készítésekor a jelzőemeltyűket egy
négyrészű állítóbakba kívánták felszerelni
(2. tervlap), azonban jelenleg ismeretlen

Második szakasz,
biztosítatlan állomások
Az első szakasz átadása után az építkezést nehezebb, hegyi terepviszonyok között folytatták. A második szakasz 1949
nyarára készült el, átadása az építés nehézségei miatt 1949. június 24-ére tolóVASÚTI
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2. tervlap: Jánoshegy állomás
jelzőberendezésének zöld színű
módosításokkal jóváhagyott
elzárási terve 1949-ből
(MNL-OL XXIX-H50a: MÁV Igazgatóság,
2328. doboz, 308510/1949)

okokból hatrészű állítóbak került beépítésre.
Az Építésvezetőség július 13-án kelt
jelentésében foglalta össze a rugós váltókkal szerzett tapasztalatokat. A két váltón erős csúcssínkopást, kitöredezést
figyeltek meg, a csúcssínekben visszacsapáskor keletkező rugalmas behajlásoktól maradandó torzulásokat vártak. A
jelentésben a csúcssín igénybevételek
csökkentését a rugóerőség csökkentésével javasolták elérni, ezt azonban a
rugóbeszerzési nehézségek, valamint a
csúcssínrögzítés hatásosságának csökkenése miatt nem tartották célszerűnek.
Napjainkban éppen ezen okokból szerelnek hidraulikus fékszerkezeteket a rugós váltóállítóművekre. A tapasztalatok
alapján az Építésvezetőség javaslatot tett
a váltók helyszíni állításúra szerelésére.
Felvetették a váltók váltózárakkal történő
felszerelését, vagy az állítóbakban rendelkezésre álló két tartalék emeltyűhely
rovására központi állításba vagy központi
reteszelésbe vételüket. (Az 1. kitérő esetében a központi állítás a nagyvasúti állítási távolságokat tekintve nem lett volna
szokatlannak mondható, az Úttörővasút
viszonyait tekintve annál inkább.) A rugós
váltókat végül a minimális hiteligényt jelentő váltózárakkal történő felszereléssel
váltották ki (négy db váltózár és egy db
üveges fali kulcsszekrény igénye merült
fel). A váltók és jelzők között továbbra sem
létesítettek függőségi kapcsolatot.
Ságváriliget (Szépjuhászné) állomáson
ért véget a második szakasz, Előre állomással ellentétben kezdőponti végét sem
kapcsolták biztosítóberendezésbe, mindössze egy villamos védjelzőt állítottak föl
Jánoshegy irányából (a váltó előtt 300 m
távolságban).
Ságváriliget állomás villamos védjelzői
jelen sorok lejegyzőjének idejében még
legendák tárgyát képezték, akkori szóbeszédek üzemét a ma is üzemelő D55 berendezés 1973-as építési munkálatainak
idejére tették, és kapcsolatba hozták az
1973-as ünnepségek után Hűvösvölgy
állomáson kiállított – ma a Gyerekvasutas Otthonépület mellett álló – villamos
védjelzővel is (3. kép). Az jelen megemlékezés keretében sajnos kideríthetetlen,
hogy a legenda keletkezésében volt-e
szerepe az egykor Ságváriligeten valóban
üzemelt villamos védjelzőknek.
Jánoshegy és Ságváriliget állomás jelzőberendezéseivel két, a korszakra igen
jellemző „biztosítási forma” került bemutatásra. Előjelzős biztosítatlan alakjelzős
vasútállomások a fővonalakon is szép
számmal akadtak, számuk a második világháború utáni újjáépítés folyamán csak
növekedett. A villamos védjelzők a honi
fővonalakról 1944-gyel bezárólag jórészt
kikoptak, azonban a mellékvonalainkon
(egészen az 1960-as évekig) jelentős
szerepük volt.

3. kép: Az 1973-ban Hűvösvölgy állomás peronján kiállított villamos védjelző
(Farkas Balázs felvétele)

Harmadik szakasz,
reteszes állomások
A második szakasz átadásakor már a
harmadik szakasz is építés alatt állt, szintén nehéz hegyi terepen. Megnyitására
1950. augusztus 19-én került sor.
A harmadik szakasz állomásainak
(Hárshegy, Hűvösvölgy) biztosításának
tervezett kialakításáról 1949 nyarától állnak rendelkezésre források.
1949. június 20-án a magasépítési munkák tervezéséhez kapcsolódóan a forgalom Hárshegy állomásra
„egyállítóközpontos” berendezést képzelt
el, mivel ilyen eddig még nem épült a vonalon. Hűvösvölgy állomásra Úttörővároshoz hasonlóan szintén elektrodinamikus
biztosítóberendezést javasoltak. Hűvösvölgy állomáson nagyszámú tolatási mozgással számoltak, részben az állomás
„csúcsállomás” jellegéből (körüljárások,
szerelvénytárolások), részben az állomás

után a későbbiekben építésre kerülő vontatási telep miatt is. A tolatási mozgások
kiszolgálására a személypályaudvar és a
vontatási telep között tolató állítóközpont
építését tervezték.
A Hárshegy állomáson létesíteni tervezett „egyközpontos” berendezésről
jelenleg igen szűkösek a források. A
Gyermekvasút építési naplója szerint ehhez kapcsolódóan külön állítóközpont is
épült volna, és tapintósínek is létesültek
volna. Ezek alapján valamelyik „déli vasúti
kisebb állomási biztosítóberendezés”-re
gyanakodhatunk, de hogy a lehetséges
három rendszer közül (Götz, DK, DSzAV)
melyikre, arról jelenleg nem állnak rendelkezésre források.
Egy 1949. július 6-án tartott értekezleten a biztosítóberendezési szakosztály
jelezte, hogy Hárshegyre eddig nem jegyeztek elő hitelfedezetet, így oda különösebb jelző- vagy biztosítóberendezés
létesítésével nem számoltak. Amennyi-

4. kép: Hűvösvölgy állomásra, ha 67 év késéssel is, de megérkezett egy korszerűbb
elektrodinamikus biztosítóberendezés (Farkas Balázs felvétele)

ben Jánoshegyhez hasonlóan itt is rugós
váltókat telepítenének, kérik figyelembe
venni, hogy a váltók végállásának ellenőrzése nem megoldható, azt minden egyes
menet közlekedése előtt helyszínen
szemrevételezni kell. Amennyiben a forgalmi szakszolgálat hitelfedezetet nyújt,
úgy reteszes berendezés létesítését javasolják. Hűvösvölgy állomásra helyszíni
állítású váltók központi reteszelését tartják kiépíthetőnek. Elektrodinamikus berendezés létesítését a kitűzött határidőre nem tartják lehetségesnek, azonban
azt természetesen örömmel üdvözölné
a szakszolgálat vezetése is, ha egy későbbi időpontban korszerű biztosítóberendezéssel szerelnék fel. (Erre a korszerűbb biztosítóberendezéssel történő
felszerelésre csupán 67 évet kellett várni,
a D70 berendezés 2017. évi üzembe helyezéséig – 4. kép.)
A biztosítóberendezési szakosztály
1949. július 21-i feljegyzése szerint
Hárshegyre hitel továbbra sincs, de ha
a forgalom rendelkezésükre bocsájtja
a szükséges hitelkeretet, úgy lehet szó
biztosításáról. Hűvösvölgy esetében
Siemens-Halske berendezést irányoztak
elő, a személy- és tárolóvágányok közötti
állítóközponttal).
A vonalszakasz átadásakor Ságváriliget
állomáson a végpont felől is fölállítottak
egy villamos védjelzőt (3. tervlap). Hárshegy és Hűvösvölgy állomásokon is egykészülékes berendezések épültek (4. és
5. tervlapok); Hárshegy állomás esetében a hűvösvölgyi tolató állítóközpont és
a kapcsolódó villamos felsőrészek pénzügyi kerete került felhasználásra. (Jelen
sorok lejegyzője sajnálattal kell, hogy
megjegyezze, hogy erről a tolatási állítóközpontról elzárási tervezet, vázlat eddig
nem került elő.) Hárshegy állomás esetében ekkor rugós váltókról és villamos
védjelzőkről emlékeznek meg, mint eredeti elképzelésről.
A telepítésre kerülő reteszes berendezések a MÁV korai biztosítóberendezési
rendszereit idézik, az első reteszes berendezéseket még 1884–1885 folyamán
építették Kelenföld és Szőny, Rákos és
Újszász között. Az idők folyamán korszerűsítésen mentek keresztül (a reteszdobokat 250 mm vonóvezetékút helyett
az 1900-as évek elejétől már 500 mmen állították), ehhez kapcsolódóan az
állítókészülékek újabb generációiban a
különféle rendszerű középállású emeltyűket is korszerűbb, szintén különböző
rendszerű háromállású emeltyűk váltották
fel. Az 1930–40-es években telepített
berendezések már egyéni kijárati jelzőkkel épültek (az Úttörővasút két reteszes
állomásán utóbbiak költségtakarékosságból elmaradtak). A korszerűsített reteszes berendezések a korszakban is
még meghatározó szerepet játszottak a
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keltezett és jóváhagyott elzárási terve
szerint is még „szabad” előjelzés adható
kitérő irányú bejáratra.

Korai üzemévek

3. tervlap: Ságváriliget állomás kiegészítése a végponti villamos védjelzővel
(MNL-OL XIX-H1-aa2:
KPM Vasúti főosztály/MÁV Vezérigazgatóság 713. doboz, 7864/L/10/9B/1950)

4. tervlap: Hárshegy építéskori
állomáselzárási terve
(MNL-OL XIX-H1-aa2: KPM
Vasúti főosztály/MÁV Vezérigazgatóság
713. doboz, 7864/L/10/9B/1950)

5. tervlap: Hűvösvölgy
építéskori állomáselzárási terve
(MNL-OL XIX-H1-aa2: KPM
Vasúti főosztály/MÁV Vezérigazgatóság
713. doboz, 7864/L/10/9B/1950)

másodrangú fővonalak életében (például: Adonypusztaszabolcs–Tapolca, Székesfehérvár–Komárom
vasútvonalak),
utolsó példányukat 1994-ben Polgárdi
állomáson szerelték le, napjainkban még
pályaelágazásokon üzemelnek hasonló
berendezések.
Hűvösvölgy állomás 1950-ben üzembe helyezett reteszes berendezése a mai
napig csúcstartó a vasútvonal biztosítóberendezéseinek történetében, mivel három
kitérő is kapcsolásra került a berendezésbe (5. tervlap). A mai napig bekapcsolt 2.
és 1. kitérőkön kívül az építés alatt álló
vontatási telep és a „BSzKRt csatlakozó
vágány” között választó 3. kitérő is kétirányú reteszelést kapott.

Időközben, 1950. május 14-én a nyári
menetrend életbeléptetésével egyidőben
a honi jelzési rendszerben jelentős változtatást vezettek be, a biztosított állomásokon történő behaladás irányára a
szolgálati menetrendek már nem, csak
a bejárati jelzők jelzései adtak tájékoztatást. Ehhez kapcsolódóan a kétfogalmú
előjelzők (a háromfogalmú alak előjelzőkkel ekkor még csak kísérletek folytak) a
korábbiakkal ellentétben nem adhattak
szabad jelzésként előjelzést a kitérő irányú bejáratokra. Ezt a módosítást az Úttörővasút összes állomási berendezésén
végre kellett hajtani (Úttörővároson is).
Érdekességképpen említhető, hogy a III.
szakasz állomásainak 1950 márciusában
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A budai hegyekben 11,2 km hosszon át
kanyargó, úttörők irányította vasútüzem
építése, a forgalom mind újabb szakaszokon való felvétele, a gyermekközösség
felépülése a szakágak és magasabb szintek számára is lehetőséget nyújtottak az
eredmények bemutatására, hirdetésére.
A magasabb szintű felhasználást mutatja például, hogy Bebrits Lajos miniszter
1949 októberében figyelőlapján szót
emelt a vasúton általános hatókörrel érvényes fényképezési tilalom Úttörővasúton
történő felengedése mellett. „Az Úttörővasút állomásain ilyen feliratú tábla van.
Erre nincs szükség, az Úttörő Vasutat lehet fényképezni.” A levelezés szerint már
az 1949. nyári VIT idején is felmerült a tilalom felengedésének gondolata, de a Belügyminisztérium akkor sem engedélyezte
(annak ellenére, hogy hadi szállítások
nem bonyolódtak rajta). A táblát Bebrits
kérése után eltávolították, azonban a
BM „államvédelmi okokból” 1950 februárjában ismét kötelezte a kihelyezésüket
(ezzel rontva a vasút propagandaértékén),
a KPM általi eseti jellegű fényképezési engedély kiadását azonban megengedték.
A szakmai propagandából csak két
apróbb részletet említek, mindkettőt az
1950. novemberi-decemberi „sínáramköri tanulmányi út” naplójából. Svájcban
az Integra cégnél a készülő „balatoni állomások”-ról folytatott tárgyalások során a
tanulmányi út résztvevői 1950. november
25-e hétfőjén találkoztak egy „cseh” forgalmi szakemberekből álló küldöttséggel.
A napló szerint „…már a beszélgetés legelején a műszaki dolgokkal kapcsolatban
szóba került a gyermekvasút ügye. Többen voltak közülük Budapesten a gyermekvasúton, és az úttörővárosi dinamikus
biztosítóberendezés emléke maradt meg
bennük. Kérdezték, hogy készen van-e
már a vonal végig, és az Úttörővárosban
látott berendezést is az Integra szállította-e. Közöltem velük, hogy a szóbanforgó
biztosítóberendezést az építési idő rövidsége miatt roncsanyagokból magunk építettük, a VES rendszere szerint, azonban
már vágányfoglaltságos kivitelben.” (A
berendezés építésének körülményeiről
ekkor már nem szerettek volna megemlékezni.)
1950. január 11. hétfőjénél olvasható
bejegyzés szerint Párizsba is eljutott az
Úttörővasút jó híre:
„Mikor a múlt alkalommal Pedousot
úrral a Jaumont igazgatójával beszélgettünk, szóba került a budapesti gyermekvasút. Pósánál éppen volt egy menetrend,
és ezt átadta Pedousot-nak, akinek igen

tetszettek benne a képek, és különösen
a színes címlap a kis úttörővasutassal.
Megmutatta ismerőseinek, és ma felkeresett a szállodában egy fiatalember, aki az
egyik párisi revülapban le szeretné közölni a képet, és felvilágosítást kért tőlünk.
Közöltük vele, hogy forduljon a magyar
követséghez, onnan majd kap esetleg
útbaigazítást, illetve közelebbi felvilágosítást. Egyben távbeszélőn jelentettük az
esetet a követségnek is.”
(Mindkét esetben érdemes megfigyelni a gyermekvasút megnevezés továbbélését.)
Bebrits Lajos közlekedés- és postaügyi miniszter rendeletére 1955. június 1.–1955. szeptember 30. közötti
kivitelezéssel elvégezték Jánoshegy és
Ságváriliget állomás biztosítását, valamint
Hűvösvölgy állomás biztosítóberendezésének kiegészítését kijárati jelzőkkel.
Jánoshegy és Ságváriliget esetében a hatályos F2 utasítás értelmében már felmentés kellett a kijárati jelzők elhagyásáról.
A rendelet indoka az akkoriban többször is megismétlődő „vágányút ellenőrzés elmaradása miatti foglalt vágányra
járás” volt. A jelenség illusztrálására a bevezetőben idézett Álmodozások korához
fordulnék:
„Hárshegyen egyszer én is rosszul
állítottam a váltót, az iroda előtt várták a
vonatot, és befutott a másik vágányra. A
többiek csak álltak és csodálkoztak”. Figyelembe véve a filmet rendező Szabó
István születési évét (1938), elképzelhető,
hogy a mozi sötétjében felidézett úttörővasutas élmények közül ennek – hasonlóan az ebédekhez – akár valós alapja is lehet, csak éppen az állomás neve íródott át.
Jánoshegy állomáson a meglévő
egykarú bejárati jelzőket kétkarúakra,
és emeltyűiket az állítóbakban lévő két
tartalékhely felhasználásával szintén kétkarúakra cserélték. Az eddig is meglévő
főjelző-főjelző és főjelző-előjelző függőségeken kívül beépítették a váltózárkulcsfőjelző függőségeket is.
Ságváriliget állomásra új hatrészű jelzőállító bakot és új alakjelzőket telepítettek. A leszerelt villamos védjelzők további
sorsáról jelenleg nem áll rendelkezésre
információ.
Hűvösvölgy állomáson két új egykarú kijárati jelzőt állítottak fel, ezek a széchenyihegyitől eltérően már kulisszás
szétcsappanósak voltak. (Arról jelenleg
nem áll rendelkezésre forrás, hogy ezek a
Jánoshegyen elbontottak vagy újak lennének.) Érdekességképpen említhető, hogy
Hűvösvölgy állomás állítókészülékének a
kijárati jelzők felállításával kapcsolatban
készített fejrajzán már nem szerepel a 3.
váltó retesze. Arról, hogy a 3. váltót mikor
kapcsolták ki a berendezésből, jelenleg
sajnálatos módon nem áll rendelkezésre
forrás.

Jánoshegy és Ságváriliget 1955-ben
biztosítóberendezésekkel történő fölszerelését az Úttörővasút biztosítóberendezési szempontú „hőskorának”, korai
éveinek lezárásaként is tekinthetnénk.
Azonban a tágabban tekintett korai évek
zárásához tartozik Úttörőváros VES berendezésének felújítása és a sebességjelzési rendszerre történő 1962-es átalakítása is.
Úttörőváros VES berendezése 1960ra elhasználódott, állapotának fölmérése
után a Vasúttervező Üzemi Vállalat tervezésében kidolgozták felújításának műszaki tartalmát. A felújítás részeként az
állomás előtervét is elkészítették jóváhagyás céljára, mivel a berendezésnek nem
volt érvényes előterve. A Konkoly-Thege
Miklós úti sorompó a felmérés szerint
ekkor kettős biztosítással rendelkezett.
Az átjáró melletti őrhelyről kezelt teljes
csapórudas sorompó (vélhetően a csillebérci autóbusz-közlekedés megindulásakor került felszerelésre) adta az előírás
szerinti biztosítást, azonban oktatási célokból meghagyták a sorompó-kapcsológombbal kezelhető (KRESZ-jelzőtáblákba
épített) piros jelzőlámpákat is.
A fogadóvágányok szigetelt sínjeit
állandó áramúra tervezték átalakítani.
A berendezés áramköreit Integra-rendszerűekre tervezték át, és valamennyi
jelfogóját jelfogóállványokra kívánták
szerelni (építéskor feltehetően az állítókészülékbe is szereltek jelfogókat). A berendezés eredeti vágánytábláját annak
„primitív kialakítása és mignon-foglaltos
izzói miatt” szabványos vágánytáblára tervezték cserélni, a munkák jóváhagyásakor a régivel egyező méretű lámpasoros
VES vágánytáblát javasoltak (az Integravágánytáblák bonyolult élvilágítós rendszerével szemben), azonban arról, hogy
ez a vágánytábla elkészült-e, jelenleg
nem állnak rendelkezésre források. (Mai
vágánytáblája mindenesetre a későbbi lemezpultos berendezéseket idézi).
A felújítás részeként kívánták átalakítani az állomás fényjelzőit az akkor már évek
óta bevezetni tervezett egységes OSzZsD
sebességjelzési rendszerre, azonban a
jelzési rendszerváltás elhalasztása (1962
és 1967 között végezték el a berendezések átalakítási munkálatait) és az úttörővárosi biztosítóberendezés üzembiztonsága
megkövetelte a régi jelzési rendszerrel
történő felújítást (a ténylegesen elvégzett
felújítási munkákról jelenleg nem állnak
rendelkezésre források).
A sebességjelzésre történő átállás leglátványosabb eleme a „kétsoros” előjelzők egysorosra alakítása volt, ezenkívül a
bejárati jelzők zöld optikáit sárgákra kellett
cserélni (az áthaladó menetek tiltása miatt
a bejárati jelzőkön zöld optikára szükség
nem volt), és a kitérő irányú menetek kijárati jelzőit is föl kellett szerelni alsó sárga

fénnyel. Feltételezhetően ekkor cserélték
le a bejárati és előjelzők VES csőárbocait
Integra jelzőárbocokra. A jelzésrendszer
átalakítása a vágánytáblát is érintette,
mivel azon a jelzőket oktatási célokból
továbbra sem egyszerűsítve, hanem a
korábbi gyakorlatot követve, a valóságot
tükrözve jelentették vissza.
A sebességjelzési rendszerre történő
átalakítás a fennmaradt iratok alapján először az általános fékúttávolság figyelembevételével történt meg, feltehetően 1962
őszén. A már említett rövid fogadóvágányok miatt a bejárati és kijárati jelzők között
nem állt rendelkezésre általános fékúttávolság, ezért a bejárati jelzők a bejárat irányától függetlenül mindig két sárga fénnyel
álltak szabadra; a bejárati jelzők előjelzőire
sem lehetett zöld fényt vezérelni. Az oktatási feladatokra tekintettel 1963. január 24ével elrendelték a tényleges fékúttávolság
figyelembevételét (200 m), és ezzel együtt
a sebességjelzési rendszer érvényesítésének érdekében a kitérő irányú behaladás
sebességét is 15 km/h-ra csökkentették.
(A pályasebesség 30 km/h-ról történő
lecsökkentése után mind egyenes, mind
kitérőirányban 20 km/h volt a megengedett sebesség.) A pedagógiai célú sebességcsökkentésnek köszönhetően az alsó
sárga fényt is okkal lehetett kivezérelni a
bejárati és kijárati jelzőkre.
Az úttörővasút állomásainak biztosítóberendezésekkel történő felszerelése,
mint ahogy az a fentiekből is kitűnik, természetesen pedagógiai célokat szolgál.
Céljuk, hogy a szolgálatot teljesítő 10–14

5. kép: Ságváriliget állomás épülő
D55 biztosítóberendezése
(Fortepan 88068 – orig:
Urbán Tamás felvételrészlete)
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éves pajtások minél több, a nagyvasúton
is használatos biztosítóberendezés kezelésével, működésével ismerkedhessenek meg. Ennek szellemében 1973-ban
Ságváriliget állomás kulcsrögzítő berendezését MÁV-D55 berendezésre cserélték
(5. kép), ezt mára már Elpult-D55 kezelőfelülettel is kiegészítették. 2017-ben Hűvösvölgy reteszes biztosítóberendezését
kapcsolták ki, s helyeztek üzembe D70 berendezést. A korszerű(bb), összetett logikai működésű berendezések mellett azonban napjainkban is békésen megférnek a
„vasútközelibb” szolgálatot lehetővé tevő,
egyszerűbb szerkezetű, ősibb rokonaik.

Irodalom
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Archívuma
42/téma, Rostássy István hagyatéka, 4.
doboz: Távközlő és biztosítóberendezési
szakszolgálat I. konferenciája 1948. december 15-én, jegyzőkönyv.
42/téma, Rostássy István hagyatéka, 5.
doboz: Sínáramköri tanulmányi út naplószerű feljegyzései.
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MTÜ
Archívum
8/1963/4338 Jelzési képek átalakítása
Úttörőváros állomáson
MV10407/69/1948 efh.: Bogyai István,
Szekeres József, Welser Jenő, Jáni József
fegyelmi ügye
Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára
XXIX-H-50a: MÁV Igazgatóság
1275. doboz 14674/1948: Váltózárkulcs
szekrények felújítási munkálatai
1436. doboz 33446/1948 Az építendő
gyermekvasút hitelkérelme

1614. doboz: 75746/1948: A gyermekvasút távközlő és biztosítóberendezési
üzemeltetése
1655. doboz: 7877/1948 A gyermekvasutat építő biztosítóberendezési dolgozók
emléklapjai
1656. doboz: 78969/1948 A gyermekvasút távközlő és biztosítóberendezési
üzemeltetése
1684. doboz 8796/1948 Kőmíves Antal,
Rákospalota, biztonsági jelzője
1800. doboz: 120412/1948 Úttörővasutas
pajtásoknak ajándékozandó fényképek
124239/1948: Széchenyihegyi motorlakatosok ruházati kérelme zord téli időjárás miatt
2159. doboz 300211/1949 II. és III. szakasz biztosítóberendezési hitelezése
2274. doboz 304660/1949 Tízórai és
uzsonna kiszolgálása a gyermekvasutasoknak
2328. doboz 308510/1949 Jánoshegy
állomás biztosítása
2344. doboz: 309782/1948: Díjazási
kérdések a gyermekvasút építésénél
301457/1949: Karácsonyfa és szaloncukorka ügyek (1936–1948)

2369. doboz: 312541/1949 Úttörővasút
III. szakaszának biztosítása
2438. doboz 321830/1949 Jánoshegy
állomás rugós váltóival szerzett tapasztalatok
XIX-H-1aa1: KPM Vasúti főosztály –
MÁV Vezérigazgatóság
471. doboz: 303994/1950: Az úttörővasút biztosítóberendezési építéseivel kapcsolatos visszaélések
524. doboz: 307180/1950: Fényképezési tilalom az Úttörővasúton
547. doboz 308695/1950: A II. és III.
szakasz építésének ügyei
1680. doboz 129027/1960: Úttörőváros állomás biztosítóberendezésének
előterv-jóváhagyása
XIX-H-1aa2: KPM Vasúti főosztály –
MÁV Vezérigazgatóság rendezett közigazgatási számos ügyiratok
713. doboz: 7864/L/10/9B/1950: Ságváriliget, Hárshegy, Hűvösvölgy állomások biztosítóberendezési munkái
745. doboz: 23/121-122-123/9B/1955
Jánoshegy, Ságváriliget, Hűvösvölgy állomások biztosítási munkái

Geschichte der Eisenbahnsicherungsanlagen auf Kindereisenbahn
Die Strecke der Pioniereisenbahn (heutzutage Kindereisenbahn) ist in den Bergen
von Budapest zwischen 1948 und 1951 errichtet worden. Alle der sieben Bahnhöfe
wurden aus Unterrichtsgründen mit verschiedenen Stellwerkstypen ausgerüstet.
In diesem Artikel wird eine kleine Zusammenfassung über die Erstellung und die
früheren Jahre dieser LST-Anlagen gegeben.
History of signalling on Children’s Railway line
The Pioneers’ Railway (nowadays Children’s Railway) was built in the hills of Budapest between 1948 and 1951. All of the seven stations were installed with several
interlocking and signalling equipment of the Hungarian State Railways because of
education. This article gives a short summary about the construction and the early
years of these devices.
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TÖRTÉNETEK, ANEKDOTÁK

Csak ülök és mesélek...

Fülöp László,
nyugalmazott TB főosztályvezető

Ezeket a sorokat, nagyon kevés kivétellel,
emlékezetből és kronológiai sorrendben
írom. Egy-egy szakaszban keverednek a
magánélet, a szervezettörténet, a műszaki tapasztalatok, intézkedéseim, a kollegiális kapcsolatok, a vezetői meglátások.
Nagy a valószínűsége annak, hogy néhány fontos feladat, tapasztalás, kolléga
nem kerül említésre. Ezekért máris elnézést kérek. Sajnos, ilyen az emlékezet.
A „MÁV 2000” program célkitűzéseiből talán az egyetlen, ami megvalósult,
a MÁV-szervezet átalakítása volt 1993.
január elsejével. Ekkor a Távközlési és
Biztosítóberendezési Központi Főnökség (TBKF) megszűnt, helyette létrejött
a Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Központ (TEB Központ) Nagy
Róbert igazgató vezetésével; engem
igazgató-helyettességgel bíztak meg, a
távközlési ügyeket Balázs Mihály, a felsővezetékeseket Csapó Imre irányította.
Az elhelyezés szűkössége miatt néhány
egység a Távközlési és Biztosítóberendezési Építési Főnökség Budapest (TBÉF
Bp) rovására, a Tatai úton kapott elhelyezést. Néhány építési kolléga, dr. Czifra
Zoltán, Görög Béla, Kelemen György és
más adminisztratív személy került ekkor a
TEB Központhoz. Megszüntetésre került
a műszerész- és a lakatosműhely, az egységjavító, valamint fokozatosan elsorvadt
a távgépíró-javító.
A MÁV részvénytársasággá alakult,
melyet igazgatóság irányított, az ellenőr-

zést a felügyelőbizottság tartotta kézben.
Elkezdték leválasztani szindikátusi szerződésekkel az építő-, javítóegységeket.
A közvetlen irányítást szerződéses kapcsolatok váltották fel. A mindig emlegetett
vízfej még nagyobb lett.
Ebben az időben távközlőseink előkészítő munkákat végeztek, illetve háttértámogatást adtak a különféle hálózatfejlesztésekhez, a telefonközpontok
elektronikusra cseréléséhez. Amikor a
központcsere Budapesten is befejeződött, felszabadult a Kmety György utcai
épületünkben lévő központ és szakasz
helye. Egy átalakító felújítás után egy
nagyobb konferenciatermet alakítottunk
ott ki, és a Tatai útról is visszatelepültek
egységeink. A rádiófejlesztési csoportot
a MAVOX vasúti hangrendszerének szabadalmával rendelkező Székely Tamás
vezette. Az utastájékoztató MÁV szignált a fia szerzői joga védi. Azt tartottuk,
hogy a szignál szövege „Székely Tamás
hol vagy?”. A rádiójavító csoportot Baka
László vezette. A Könyvtár és Dokumentációtár vezetője Frey Károlyné, Ida volt.
Biztosítóberendezési kollégáim az
emelt sebességű közlekedés kihívásaival, az új típusú vontatójárművek vonatbefolyásoló fedélzeti berendezéseivel, a
jármű által generált zavarok elnyomásával
és az elektronikus biztosítóberendezések
műszaki feltétfüzetével foglalkoztak. Dr.
Czifra Zoltán a D70 berendezések fővizsgálatát támogató számítógépes programot írt, azokat és az új berendezéseket
Görög Bélával és néhány fiatal mérnökkel közösen vizsgálta. Az áramellátásiak
különböző teljesítményű berendezések
bevezetés előtti vizsgálatát végezték. A
thermoblinkerek, időzítők kiváltásával
Tóth Lajosék foglalkoztak. Technológiai
és vizsgálati utasításokat is készítettünk.
A több szabadalommal rendelkező
Kilyénfalvi Bélát és csapatát megtornáztatta az a jelenség, hogy a földmágnesesség kisebb csomókat hoz létre a sínlekötő
talplemezekben, melyek a 100 km/h-nál
nagyobb sebességgel haladó vonatok
mozdonyainak felvevő tekercsében a sebesség és az aljkiosztás-sűrűség függvényében tartósan monoton 75Hz-es jelet
indukálnak. Különlegesen elhelyezett
ikertekercsekkel tudtak a problémán úrrá
lenni.
Egy nagy fiaskóra emlékszem ebben
az időszakban. Három gyártó jó hatásfokú, kapcsolt üzemű, szabályozott sorompó-akkutöltőjét vizsgáltuk. Kollégáim
javaslatával szemben egy másik típusból
vettek nagy mennyiségben a szakszolgálat számára. Néhány töltő üzembe vétele
után kiderült, hogy a nagy csatornaszámú

vivős berendezések működését tűrhetetlen mértékben zavarják. Vissza kellet
bontani azokat, és leállítani a továbbiak
beépítését. Érthetetlenül álltunk a jelenség előtt, mert a vizsgálatunk szerint ez is
alkalmasnak tűnt, csak nem a legkedvezőbbnek. Kiderült, hogy a vizsgálatot csak
a távbeszélő csatornák hangfrekvenciás
sávjára szorítkozóan végeztük el, mert
más műszerünk nem volt. Egy példányt
kísérletképpen vonalkábeles szakaszra
építettek be, ahol sikeresen üzemelt. Igen
ám, de a vonalkábelen nem üzemelt vivős
berendezés. Aztán egy kölcsönkapott
műszerrel elvégzett széles spektrumú
vizsgálat borzasztó zavarójelet mutatott.
Tanulmányozni kezdtem a szakirodalmat
és a berendezés – addig, a gyártó titkolózása miatt csak fekete dobozként ismert
– lelkét. Lényeges tervezői és gyártói ismerethiány volt felfedezhető. A termékeket visszahívták és átdolgozták.
A dán DSC érdekes, optikai kábelen,
tokenekkel működő biztosítóberendezési célú rendszert, a DEDICOM-FELB-et
ajánlotta valamelyik mellékvonalunkra. Az
üzletkötő mérnök átadott néhány készülékről dokumentációt, kérte, ismerkedjek meg
azokkal, ő pedig néhány nap múlva viszszajön, hogy megbeszéljük a lehetséges
alkalmazást. Igen meglepődött, amikor a
következő alkalommal meglátta a teljesen
kidolgozott telepítési, terhelési konfigurációt. Olyan mértékben áttekinthető és
konkrét volt, hogy ilyen ábrázolást még sohasem látott. Sajnos ez az egyébként sok
előnyt rejtő megoldás a sorompók miatti
sűrű kábelszabdalás, illetve a sorompók
energiaellátásának megoldatlansága miatt nem kerülhetett alkalmazásra. Mint
érdekes rendszerről az egyik szakszolgálati konferencián jól fogadott előadást tartottam. Foglalkoztunk még a SASYB tengelyszámlálós sorompóberendezés hazai
alkalmazhatóságával.
Figyelemmel kísértük és szükség
szerint bekapcsolódtunk a hegyeshalmi
vonal KÖFE munkáiba. Ennek a létesítménynek a több és nagyobb adatátviteli
lehetőségeket kihasználva több lényeges
újdonsága volt:
– magába integrálta a felsővezetéki
távvezérlést és ellenőrzést (FET),
– a biztosítóberendezésekre elpultszerűen települt, és azon keresztül
kapcsolódott a budapesti központhoz, illetve
– leolvasta és megjelenítette a két
szomszédos állomás állapotát.
Az 1994-ben kiadott Országos Vasúti Szabályzat (OVSZ) új berendezések,
szerkezetek esetére feltétfüzet készítését
és jóváhagyását írta elő, melyből az elkészítés a TEB Központ feladata lett.
Az 1995-ös vasutasnapon Baross Gábor-díjat kaptam. Ez év nyarán Gál István
főosztályvezető úr megbízott, hogy – nevében eljárva – végezzem a bevezetendő
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új biztosítóberendezések alkalmassági
bizonyítványával kapcsolatos irányítási és
koordinációs feladatokat. Megelőzendő a
személyemmel kapcsolatos hatósági kifogásokat, szakértői felvételemet kértem a
Mérnök Kamara Közlekedési Tagozat Vasúti Szakosztályába. Felvettek a névjegyzékbe. Volt némi előképzettségem ehhez
a feladathoz, mert Nagy Róbert korábban
figyelmembe ajánlott egy kereskedelmi
forgalomban kapható könyvet, amelyik a
légi közlekedés baleseteivel foglalkozott.
Abban, a különféle esetek bemutatásán
túl, leírták, hogy a katalogizált nagyszámú
és bővülő baleseti forrás figyelembevétele az új tervezéseknél már kezelhetetlen.
A baleseti hibaforrások két kategóriát
képviselnek: a minden repülőgépre érvényesítendőket és a géptípus-specifikusakat. Át kell térni az alkatrészenkénti,
a fődarabonkénti, illetve a komplex géptervezési folyamatba illesztett, formalizált
és dokumentált biztonságkritikus kockázatelemzésre. Tanulmányozni kezdtem a
vasútra vonatkozó szakirodalmat, ajánlásokat és jogszabályokat, tanulságosnak
tartottam a BR (Brit Vasutak) interneten is
olvasható biztonsági törekvéseit és eredményeit/hibáit.
1995-től a minisztérium Vasúti Főosztálya általi kijelölés alapján a vasúti felhasználás céljára készült biztosítóberendezési műszaki termékek alkalmasságát
tanúsító szervezet lett a BME Közlekedésmérnöki Kara és a győri Műszaki Főiskola, illetve – elsőként nem a MÁV hálózatán
bevezetendő eszközökre, rendszerekre
– a TEBK is.
Az elektronikus biztosítóberendezések külföldi fejlődését, ami a redundáns,
szavazásos irányú volt, nyomon követtem.
Érzékelni lehetett, hogy a célhardverek
helyét egyre nagyobb felületen veszik át
az IBM PC-k, illetve annak ipari alkalmazásra készült építőelemei. Egyre nagyobb
teljesítményű és gyorsabb processzorok,
memóriák váltak hozzáférhetővé. A sajátos fejlesztési és gyártási feladatok a perifériaillesztőkre (váltó, jelző stb.) szorítkoznak. Egyre nagyobb tudású, multitaszkos
operációs rendszerek és hálózatkezelési
megoldások születtek, melyekre építeni
lehetett. Bekapcsolódtam az akkor már
folyó, Almásfűzítő-felső és Hegyeshalom
ALCATEL Austria Elektra 1, illetve Tata
állomás Siemens ETWS MÁV SIMIS C
gyártmányú elektronikus biztosítóberendezésekkel kapcsolatos szakigazgatósági, minisztériumi főosztályi, hatósági és
területi munkákba.
Az Európai Unióval már 1990 óta folytak a magyar csatlakozást előkészítő tárgyalások, így tudható volt, hogy a vasúti
liberalizációt végre kell hajtani, amihez
a MÁV átszervezésére is szükség van.
Lépni kellett. A Főosztály 1996. január
elsejétől a Pályavasútba tartozó, a három
szakmát összefogó, a hierarchia csúcsán
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elhelyezkedő, így munkáltatói, beruházási, anyagbeszerzési stb. önállósággal
rendelkező Szakigazgatósággá alakult.
A gazdasági szakigazgató-helyettes
Major Sándor lett, a távközlési divíziót Tari István, az erősáramút Horváth
Viktor korábbi főosztályvezető-helyettesek, a biztosítóberendezésit Sullay János
vezették. A szakigazgatósági iroda vezetője Stréda András lett (korábban a vezérigazgatósági szakszervezeti bizottság titkára, majd TEB gazdasági osztályvezető).
A gazdálkodással kapcsolatos operatív
feladatok a Kmety utcába kerültek, elnevezése Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési Gazdálkodási Központra
(TEB GK) változott.
A mátrix rendszeren belül hangsúlyosan szakmai divízionális szervezeti rend
valósult meg. Nem volt rálátásom arra,
hogy született meg ez a szakmai divíziós
döntés, de megjegyzem, hogy az 1970es évek közepén egy konferencián szóban, majd írásban a vezérigazgatónknak
és a kerületi pártbizottság első titkárának
ezt javasoltam. Persze nem gondolom,
hogy ennél a döntés-előkészítésnél erre
bárki is emlékezett volna. Később – a
szakszolgálatunk története után kutakodva – az 1949 előtti MÁV hivatalos lapokban arról olvastam, hogy egykor már működött így a magyar vasút.
Gál István szakigazgató úr 1995. december 31-én kinevezett a Központi Felügyeleti Iroda vezetőjének, egyben szakigazgató-helyettesnek. Az alkalmassági
bizonyítvánnyal kapcsolatos megbízatásom is tovább élt. A hármas feladatkört
felmérve úgy láttam, hogy közelsége miatt a budapesti igazgatóság tekintetében
még kellően operatív tudok lenni, de a
vidéki területeket időnként nem tudnám
kézben tartani. A nyugati és a keleti vasúti hálózat felügyeletét eseti egyidejűségi
problémák miatt egyetlen személy nem
képes ellátni, ezért két helyettes kinevezését kezdeményeztem. A pályavasúti
igazgató kicsit morgott e miatt, de végül
ő is elfogadta, hogy a miskolci Balog
Ferenc és a szombathelyi Horváth Zsolt
legyenek a helyetteseim. Közvetlen irányításomba került munkáltatói jogokkal
a hét Regionális Felügyeleti Iroda, közel
60 fős összlétszámmal. Szakigazgató úr
hozzájárult, hogy Fodor István, aki korábban több évig a MÁV Tisztképző igazgatója volt, a titkárom legyen. A szakigazgató urat távollétekor én helyettesítettem,
illetve képviseltem, a vezérigazgatói és
pályavasút-igazgatói értekezleteket is beleértve. Az ilyen értekezleteken olykor fonák helyzetbe kerültem, mert gazdálkodásunk tekintetében nem voltak naprakész
ismereteim, az nem tartozott hozzám. Gál
úr és a közöttem lévő kapcsolat harmonikus, a szakszolgálati célkitűzéseinket,
érdekeinket mindenkor szem előtt tartó
volt. Csapatjátékos voltam, korábbi isme-

reteimmel, tapasztalataimmal sohasem
atyáskodtam, mint ahogy azt korábban,
a Kmety utcában sem tettem.
A reggeli helyzetjelentési adatokat
Fodor István egyeztette a forgalommal,
tisztázta a vitás eseteket. Készítettem egy
számítógépes programot, amellyel a TEB
GK-s kollégák (Herege János és ifj. Százados Béla) könnyen áttekinthető grafikus formában megjeleníthették a hibák
területi és időbeli megoszlását. Ennek
segítségével felismerhettük a berendezésekben, a karbantartásban és a hibaelhárításban jelentkező hiányosságokat. Szoros kapcsolatot tartottam Tóth Andrással,
aki a PFT szakág Ellenőrzési Irodájának
vezetője volt. Ha csak tehettem, helyszíni
ellenőrzéseket tartottam. Minden hónapban (egyszer) az irodámban személyesen, illetve minden héten telefonos konferencián beszéltük meg a tapasztalatokat,
tennivalókat a regionális irodavezetőkkel.
Tököli Imre biztosítóberendezési divízióvezető-helyettesnek – aki az utasítások ügyében volt illetékes – javasoltam,
hogy egy karakterfelismerő programmal
tegyük át szövegszerkesztőbe és bizottságilag frissítsük fel a TB1-es utasítást.
Azon a véleményen volt, hogy ne bolygassuk.
1998-ban feladatul kaptuk, hogy
mérjük fel a forgalmi szakszolgálat által
megjelölt helyek esetleges elbontásával
visszanyerhető anyagokat. Igen komolyan vettem ezt a feladatot, kollégáimmal
hatalmas, aprólékos munkát végeztünk
el. Részletes kimutatásokat készítettünk.
Végül az összefoglaló anyagba kénytelenek voltunk azt írni, hogy belátható, hogy
a felesleges vágányok, épületek bontása
a szakszolgálat területén olyan többletköltséget generál, ami látszólag megkérdőjelezheti a bontások gazdaságosságát.
1999-ben is el kellet készítenünk egy hasonló természetű felmérést, ami azt mutatta, hogy a rengeteg hatósági engedély
beszerzése után elvégezhető bontási és
átalakítási munkák költsége szinte megegyezik az érintett létesítmények bruttó
állóeszköz értékével, azaz sok munkával
gazdasági veszteséget okoznánk, mert
nettó értékük jóval szerényebb volt. Adatokat szolgáltattunk a mellékvonalak gazdaságossági értékeléséhez is.
Elkezdtük központilag figyelni a fővizsgák alakulását, mert azt tapasztaltuk,
hogy Debrecen és Szeged jelentős, Miskolc valamivel kisebb elmaradásban van.
A minőségbiztosítás generális MÁV
feladat lett. Pályázaton akkreditált felkészítő vállalkozást kellett választanunk. A
nyertes is megrémült a technikáink sokféleségétől, korossági szórásától, az elvárt
szolgáltatások sokszínűségétől. Az érvényes műszaki utasítások felmérésével,
összegyűjtésével elkezdődött a munka,
de nem tudom, meddig jutottak vele.
(folytatjuk)

Bemutatkozik...*
Huczka József,
a MÁV Balparti Bizt. ber. Főnökség Központi
Javító üzemének nyugalmazott művezetője

„Kicsöngettek”
„A béka feneke alatti gödörben lebegünk a talajtól 1 mm-re, és egy gyenge
mágnes tart bennünket a semmi felett.”
Itt tart a szakma Huczka József szerint,
köszönhetően a krónikussá vált létszámhiánynak. A szakmai körökben rendkívül
népszerű „megmondó emberrel” a nyugdíjazása alkalmából készítettünk életútinterjút. „Voltak olyan kollegák, akik nyugdíjba vonulásukkor elkezdték osztani a
bölcsességeket. Amit én most elmondok,
azt elmondtam 10, meg 20 éve is, tehát
szó sincs arról, hogy nyugdíjasként szeretném itt osztani az észt. Az általam elmondottakról nagyon szívesen vitatkozom
bárkivel, akár e lap hasábjain is.”
Noha Gyöngyösön születtem (1954ben), kisgyermekkorom óta Hatvanban,
a város szélén laktunk. Mondhatom azt,
hogy nagyon szép gyerekkorom volt. Nekem a cserebogarat, meg a szitakötőt
nem kellett a biológiakönyvből megtanulni: ott volt a kis patak, amiben horgásztunk, illetve jártuk a határt. Két nővérem
van, édesanyám háztartásbeli volt, apám
vasutas: először kalauz, később vonatvezető. Érdekes módon apám még nem
dolgozni ment, hanem szolgálatba járt.
Jó lenne visszahozni azt az egzisztenciát,
ami a Magyar Királyi Államvasutaknál volt,
hogy a vasutas dolgozók újra szolgálatnak
tekinthessék a munkába járást.
* A rovat cikkei teljes egészében az interjúalanyok véleményét tükrözik, azt a szerkesztőség változatlan formában jelenteti meg.

Általános iskolában a jó tanulók közé
tartoztam, édesapám egyik ismerőse
javasolta az – akkori nevén – Híradástechnikai Szakközépiskola Vasúti Távközlési (és) Biztosítóberendezési ágazatát
Budapesten, ahova három-négyszeres
túljelentkezés után, felvételi vizsgán kerültem be. Abban az időben még vasúti
irányítás alatt állt a szakközépiskola, pályaalkalmassági vizsgálattal, ha ezt is számolom, akkor nem 44 év 277 napom volt
a vasútnál, hanem 48 évem. Mi voltunk az
első olyan szakközépiskolai osztály, ahol
a képzés végén nem kaptunk technikusi
oklevelet, azt nekem már külön kellett
megszerezni. Nagyon rendesek voltak a
tanárok, senkit nem buktattak le hozzánk,
pontosan azért, hogy ők még megkaphassák a technikusi oklevelet. Nekem
sajnos nem sikerült kollégiumi helyet szerezzünk, így bejáró lettem, ennek minden
kellemetlenségével együtt. Tájékozódási
futó voltam, edzés után jött még a vonatút,
sokszor, mire hazaértem, már este nyolckilenc óra volt, és még illett volna tanulni
is. Nagyon jó és erős iskola volt, amit az
bizonyít, hogy harminckilencen kezdtünk,
de csak huszonkilencen végeztünk, miközben a végzettek közel harmada később diplomát is szerzett. Hatalmas elméleti tudással, gyakorlati ismeretek nélkül
kerültünk ki a nagybetűs életbe.
A középiskola elvégzése után, 1973ban, azt gondoltam, hogy úgy lehet a biztosítóberendezéseket jól megtanulni, ha
elmegyek az Építési Főnökséghez. Nagy
meglepetésemre az akkori személyzetis
azt mondta, hogy „a műszerészekkel Dunát lehet rekeszteni” – bárcsak most is
ott tartanánk! A lakatos csoport vezetője
el akart menni, így azt mondták, jelentkezzek Nagymaroson, és majd én leszek
ott a lakatos csoport vezetője. Nyár volt,
Dunakanyar, Verőcén ott volt az ifjúsági
tábor, csinos, fiatal lányokkal. Egy hónapig a 30 fokos melegben bontottuk a mechanikus berendezést. Abban az időben a
mechanikus jelzőket szó szerint ki kellett
ásni. Létrával mentünk le a gödörbe, és
attól rettegtem, hogy mikor nyom agyon
a jelző – cserébe az így kiemelt jelzők
máshol újra felállíthatók maradtak. Még a
vonóvezeték-tartó oszlopokat is szét kellett vernünk – talán valakinek kellettek a
csövek. A végeredmény: itt öt vízhólyag,
ott öt vízhólyag. Egy hónap után bementem a központba, és azt mondtam, hogy

én nem ezért tanultam, én műszerész
szeretnék lenni! Így áttettek Dorogra. Ott
voltam 11 hónapig, szovjet kisállomási berendezéseket építve Óbudától egészen
föl Esztergomig, illetve Neszmélyre és
Süttőre is, miközben időnként átugrottunk
a Kisföldalattihoz, ahol a MÁV a külsőtér
átépítését vállalta. Gyakorlatilag a Vörösmarty tértől a Mexikói útig az összes
jelzőt én huzaloztam az egyik kollegával.
A „Tatai út” – ahol az építési főnökség
központja volt – rengeteg dologra megtanított, tulajdonképpen felnőtté vált ott az
ember. Ám azt is láttam, hogy a csapat
nagy részének az élete rendezetlen: vagy
válófélben voltak, vagy soha nem nősültek meg, illetve gyakori volt az italozás is.
(Épp ezért mindig a hét utolsó munkanapján fizettek ki bennünket kéthetenként,
máskülönben a fizetés „megünneplése”
másnap jelentős számú hiányzást okozott
volna.) Az osztályból öten kezdtünk a Tatai
úton, és pontosan egy év után én voltam
az utolsó, aki eljöttem onnan, a többieknek még hamarabb elment a kedve az
építési munkától.
Megismerkedtem egy mérnök kollegával, aki épp Hatvanba került üzemvezető-helyettesnek. Az ő hívására úgy
döntöttem, hogy hazajövök dolgozni. A
négy hónapos tanfolyam elvégzése után
műszerészként egy nyugdíj előtt álló segédmunkással készenléteztem az aszódi,
hatvani, balassagyarmati, meg a pásztói
szakasz területén. Az első blokkmesterem egy nagyon jó közösségépítő ember
volt; a szakmához különösebbképp nem
konyított, de nagyon jól összetudta tartani
a társaságot. Nem volt ritka, hogy észre
se véve az idő múlását, egy–két órával
tovább bennmaradtunk: nagyon szerettük
a munkahelyünket. Minden fizetés után
átmentünk a sportpályára, megittunk ott
30–40 üveg Traubisodát egy kis zöldszilvánival színesítve, és mindenki kibeszélte
magából a feszültséget. A csapat korfájának ágai ki voltak töltve: a 20 évestől a
60 évesig minden korosztály képviseltette
magát. Öten voltunk huszonéves fiatalok,
közös hobbink volt a motorozás, nagyon
jól éreztük magunkat.
Azt tapasztalom, hogy a szakaszokon
valamiért mára kihalt az a hallgatólagos
elvárás, hogy muszáj szakmailag fejlődni.
Ez a ’70-es években még másképp volt.
Mikor Hatvanból kimentünk egy D55-ös
állomásra, megkérdezte az öreg műszerész tőlem, hogy működik a váltó-vezéráramkör. Mikor már másodjára kérdezte
meg, éreztem, hogy muszáj lesz hazavinnem az erről szóló könyvet. Mára az önképzés is ismeretlen fogalom.
1977-ben megnősültem. Ha csak egy
jó döntésem volt az életben, akkor ez volt
az. Két gyermekem van, a fiam a MÁV
Távközlési Beruházási Irodán dolgozott
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közel nyolc évet, majd gondolt egy merészet, és az írországi Dublinig meg sem
állt, most az ír főváros egyik legnagyobb
éttermének második embere. A lányom a
gazdasági főiskola után pályát módosított
és edzői képesítéseket szerzett. Mellettük két családi tragédiában két gyerekemet eltemettem. 1977-ben új blokkmester került a hatvani szakasz élére a MÁV
Tervező Intézetből. A szakaszon annyi
ember volt, hogy minden évben megtörténhetett a szakasz területének a felosztása. Volt saját állomásom, sorompóim,
térközeim. A blokkmesterünk büszke
volt arra, hogy ő nem hív soha senkit segítségnek a szakaszra. Mikor megjött az
első hőnfutásjelzőnk, még pirosan ott volt
a francia rajzokon, hogy „TOP SECRET”.
Az építési főnökség francia srácokat küldött beüzemelni. Jött a vágányzár, amikor
ki kellett szedni azt a súlyos betontömböt,
amin a lencsék voltak, de mi már addigra valami kommunista műszak kapcsán
kiszedtük kézzel. Mikor vége volt a vágányzárnak, mondta a főnök: „Jóska, tiéd
a berendezés”, azaz helyezzem üzembe
én. Amikor ezt a több mázsás betontömböt harmadszor szedettem ki a pályásokkal, meg akartak verni, de a lényeg, hogy
hál’ Istennek szerencsésen beüzemeltük
– külső segítség nélkül. Kis fáziskéséssel
a Kmety utca (most a MÁV Technológiai
Központja, akkor még TBKF) csinált körülbelül tucatnyi technológiai utasítást a
hőnfutásjelző minden aspektusára. Ilyen
alapos, korrekt technológiai utasításokat
azóta sem láttam.
Nagyon heterogén volt a hatvani szakasz berendezésállománya; gyakorlatilag
akkor még a Jászságban mechanikusi
berendezések voltak, de annak is több
fajtája, ám volt már D55-ösünk, térközeink, sorompóink. A KA69-es állomások
úgy mentek üzembe 1979-ben, hogy az
áramellátásukról sem rajzaink, sem leírásunk nem volt. Ráadásul tapasztalati
úton arra is rájöttünk, hogy az egyidőben
létesített KA69-es berendezések között
olyan különbségek vannak, hogy az a sáv,
ami Jászfényszarun működött, egyáltalán
nem biztos, hogy Jászboldogházán is
működőképesnek bizonyult. Így a sávokat éjszaka kellett kivenni, a sávon belül
a helyszínen megkeresni és kijavítani a
hibát, majd visszahelyezni. Legyártottak egy garnitúra tartalék sávot is. Mikor
Szelepcsényi úr kijött hozzánk, megkérdezték tőle a srácok, hogy egy-egy sávot
kicserélve rögtön lepróbáljuk-e a berendezést? Nem, fiúk, mondta, cseréljük ki
az összes sávot, elég utána próbálni. Ez
oda vezetett, hogy mikor próbaképp rávezéreltünk a váltóra, tűz csapott ki a váltóvezérlőből. Este hatra már Szelepcsényi
is kimondta, hogy „fiúk, talán jó lenne viszszacserélgetni a sávokat”. Ilyen remek taVASÚTI
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pasztalataim voltak a KA69-cel. Később
és ma is a négy állomás megfelelően működik.
Fiatal éveimben meglehetősen érdekelt a politika; párt- és KISZ-tag voltam.
Nálunk úgy nézett ki az „üzemi négyszög”,
hogy az órabérfelosztáskor én képviseltem a szakszervezetet, a pártot, meg a
KISZ-t, és akkor a főnökkel osztottuk a
pénzt. Megelőzve a korszellemet, azt javasoltam (ami talán még ma is aktuális),
hogy a bértáblától elvonatkoztatva nézzük
meg, hogy milyen az adott blokkmesteri
szakasz leterheltsége, és ezzel is arányosítsunk. Ne legyen mindegy, hogy Ferencvárosban fordulószolgálatos műszerész valaki, vagy egy Isten háta mögötti
nyugodt kis blokkmesteri szakaszon ténykedik. Sőt, azt is megkockáztattam, hogy
nézzük meg azt is, hogy távközléses vagy
biztosítóberendezéses az illető (abban az
időben még együtt voltunk). Mit ad Isten,
épp kinn volt a Vezérigazgatóságról egy
távközlős, és azt javasolta az üzemvezetőnek, hogy engem jól meg kéne verni, mert
én szítom az ellentétet a két terület között.
Pedig erről egyáltalán szó sem volt! Igen
sok barátom volt a távközlős szakaszokon
is, és érdekes módon az ő bizalmiaik is
hajlottak volna arra, hogy így osszuk el a
pénzt, ám a végén az üzemvezető csak
tördelte a kezét, próbálta rám hárítani a
döntés felelősségét, amiről mondtam,
hogy vállalom, ennek ellenére per főre
lett elosztva a pénz. Az elmúlt évtizedekben a távközlés technikai színvonala óriási mértékben fejlődött, de a biztberesek
felelőssége ma is elvitathatatlan. Csak
úgy lapszélen jegyzem meg, 1987-ben,
megelőzve a rendszerváltást, kiléptem a
pártból.
1983-ban, többszöri hívásra, a
Balparti Főnökség Központi Javítóüzembe kerültem Kőbánya-felsőre, a sorompós csoportba. Akkoriban a MÁV erős
késztetést érzett arra, hogy a sorozatos
sorompós balesetek miatt (talán a közvélemény megnyugtatására) létrehozza a
speciális sorompós csoportokat –annak
ellenére, hogy a sorompóhibák 99 százaléka szerintem nem hozható összefüggésbe fenntartási hiányossággal vagy
más, saját hatáskörben elhárítható körülménnyel. Nagyon jól éreztem magam az
új helyen, és nagyon érdekes szakmai
feladatokat kaptunk. Voltak olyan szakaszok, akik kezdettől fogva várták és kérték a segítséget, máshol volt annyi szakmai büszkeség, vagy akkora létszámuk,
hogy nem volt ránk szükség. Cegléden
akkoriban Mayer Pista bácsi volt a blokkmester. Legenda volt az öreg. Mikor sorompós csoportként megjelentünk nála,
azt a méltatlankodást sosem felejtem el.
„Mit képzelünk mi, hogy az ő területén
idegenként huzaloznánk bármit is.” Ez a

szakmai mentalitás a ceglédi szakasz területén ma is megmaradt. Egy fiatal mérnök volt a főnököm, és azon kevesek közé
tartozott, aki azt mondta a főnökség vezetőjének, hogy „főnök, feladatokat kérek
hogy bizonyíthassak”. Erre azt mondta
neki Gál István, hogy Rétság állomás mechanikus berendezését átalakítva csináljunk egy fényjelzős berendezést. Na, ez
olyan jól sikerült, hogy – igaz, egyenáramú szigeteltsínnel, de – megoldottuk azt,
hogy az útátjáró közepét ki tudtuk venni a
szigetelési rendszerből, ám emlékezett a
sorompó arra, hogy honnan jön a vonat,
és merre megy. A sikeren felbuzdulva elkezdtük kidolgozni a kisállomási berendezés terveit több variációra. A kezdeti
sikerek után ezek alapáramkörösítése
valahogy kútba esett.
A sorompós csoport kezdetben nagyon jól működött, de – szinte előrevetítve
a mai létszámhelyzetet – kezdtünk fogyni,
és egyszer csak azon vettem észre magam, hogy noha még mindig ott vagyok a
Központi Javítónál, de sorompós csoport
már nincs! Az évek során mindenféle neve
volt a Kőbánya-felsői kirendeltségnek, de
a lényeg az volt, hogy mindenfélével foglalkoztunk, amivel a szakaszok valamiért
nem.
Abban az időben a Balpartnak volt
egy nagyon jó tervezőgárdája, Fenyvesi
Antal és Fridrik József, akik hosszú évtizedek óta dolgoztak együtt, egymással
szemben ülve egy íróasztalnál. Szerintem minden idők legjobb tervezői voltak,
akikkel együtt dolgoztam. A közös munka
kezdetén kitaláltuk, ha hibát találunk a terven, akkor odarajzolunk egy sörösüveget.
Kezdetben ennek nem örültek, de utána
nagyon jó lett közöttünk a kapcsolat. Úgy
csináltunk komplett sorompókat, hogy az
összes rajzra talán egyetlenegy sörösüveget tudtunk rajzolni, de lehet, hogy azt is
csak azért, mert a rajzoló kislány a munka
és nyugalmi érintőket véletlenül fölcserélte. Egy-egy átadásunk úgy működött,
hogy biztosítékok behelyezése után a
sorompó bekapcsolt, majd egy óra múlva megjelent a főnökünk, és megkérdezte, mikor megyünk már haza. Csináltunk
MEFI berendezéseket a balassagyarmati
térségbe, ők is, mi is először foglalkoztunk tengelyszámlálós berendezésekkel,
de már az első is pöccre indult. Üzembe
vittük a Hengstler-jelfogós Műszer Automatika sorompókat (MAS), elsőre működtek. Ilyen sikerélményeink voltak, hála a jó
áramköri rajzoknak. Sajnos a következő
évtizedekben már nem hogy sörösüveget,
de sörösrekeszeket rajzolhattunk volna az
áramkörök rajzai mellé, olyan tervezőkkel
hozott össze a szerencse vagy inkább a
szerencsétlenség.
A rendszerváltás utáni időszakban mi
is belekóstoltunk az üzleti alapon való

munkába, alakítottunk egy VGMK-t, és
nagyon érdekes módon mindenféle ellentételezés nélkül is rengeteg feladatot kaptunk. Az akkori főnökök meglehetősen
idegenkedtek ettől a foglalkoztatási lehetőségtől, ezért lépten-nyomon ellenőrizte
a belső ellenőr, hogy mi mikor dolgozunk
VGMK-ként és mikor MÁV-osként. Gyakori volt, hogy éjszaka VGMK-ban huzaloztunk, nappal pedig végeztük a belsős
dolgunkat – alvás nélkül. A Központi Javító cégen belüli megítélése átlagosan ötévenként változott, annak függvényében,
hogy a sajáterős beruházásokat épp ki
kellett domborítani vagy el kellett titkolni.
Ahogy ez változott, úgy változtak a munkáink is. Volt, hogy egy évben hat sorompót csináltunk, máskor csak egyet, de
mellette sorompóállványokat cseréltünk.
Művezető sem akartam lenni: mindig azt
mondtam, épp elég feladat saját magamért felelni, de az akkori művezetőnk morális hozzáállása olyan volt, hogy gyakorlatilag a harmadik felkérés után kénytelen
voltam elvállalni 1993-ban. A beruházási
költségvetéseken építésvezető voltam.
Jeleztem, hogy ez így nem működik: adjanak építésvezetői fizetést, vagy maradok
„csak” művezető. Ettől függetlenül az
anyagbeszerzéstől az építési munkák építési naplóba való bekönyveléséig minden
az én feladatom maradt, de legalább a papírokon nem az volt, hogy én vagyok az
építésvezető. Mikor végeztünk egy építési
feladattal, elkészítettem az elszámolásokat, majd ugyanúgy készenléteztem, mint
bármelyik másik kolléga.
Az életben mindig szerencsés voltam
a főnökeimmel, hagytak dolgozni, ám ezt
kétféle módon fejezték ki. Az egyik rámutatott a feladatra, amit meg kellett oldani,
a másik pedig azt mondta, azért vagyok
én ott, hogy megoldjam a felmerült problémákat. Nagyon szabad kezem volt, így
mindent megoldhattam; cserébe elviselték azt, hogy a mormogás jogát fenntartottam magamnak. Egy főnökömről emlékeznék meg név szerint: Kórós Tamás
mondta: „Egy a lényeg, a dolgozó érezze
jól magát”. Ma is megszívlelendő tanács.
Mikor művezető lettem, a kőbányai
kirendeltségnek hat csoportja volt, öszszesen körülbelül 50 emberrel. Az volt a
kérésem az akkori szolgálati vezető felé,
hogy minden csoport élén legyen kinevezett csoportvezető. Ehhez képest, amikor
2018-ban átadtam az utódomnak a stafétabotot, összesen nyolcan maradtak! Magyarország legnagyobb Biztber Főnökségén jelenleg egyfős a kábelcsoport,
és csak idő kérdése, hogy a távközlős
kollégák mikor unják meg, hogy biztber
kábeleket is javítanak, miközben ők is vészesen fogynak. Ez is azok közé a problémák közé tartozik, amivel érdemes lenne
foglalkozni.

Megítélésem szerint a központi javító
az az utolsó bástya, amihez baleset esetén vagy más vis major helyzetben nyúlni
tud a főnökség, tehát a központi javítóknak az elsorvasztása nagyon súlyos következményekkel jár. Egységjavító csoport, áramellátó csoport evidens, hogy
van, de mellettük lennie kell egy villamos
csoportnak is, hogy legyenek, akik megcsinálnak egy kidöntött sorompót. Volt
olyan, hogy Monorierdőnél tövestül kilöktek egy kétvágányos pontszerű sorompót
egy pénteki napon, és hétfő éjfélkor már
ketyegett a sorompó úgy, hogy az állványra minden egyes alkatrészt egyedileg felszereltünk és összehuzaloztunk. Azt ne
firtassuk, hogy közben hány munkajogi
szabályt rúgtunk föl és hány órát dolgoztunk. Volt olyan átadásunk, közösen a
Tatai úttal, amikor „úgy felejtettek ott” egy
sorompónál, hogy 24 órát voltam fizikailag ott egyhuzamban.
A nyolcvanas évektől kritikus mértékben elszaporodtak a kábellopások. Olyan
is előfordult, hogy kötöttük az 50 méteres
kábel egyik végét, és elkezdett mozogni
a kábel, mert húzták volna ki újra a még
föld tetején levő kábelt. Amíg festő csoportunk is volt, addig a külső téri objektumok mázolása is folyamatosan ment.
A szakirodalom szerint minden évben a
bekerülési költség 30 százalékát kellene
korrózió elleni védelemre költeni. Ehhez
képest a főnökségen vannak olyan objektumok, amelyeket az elmúlt 45 évben
biztosan nem mázoltak le. Az egyik speciális feladatunk volt – azóta is működik
– az Integra biztosítékok felújítása. Elképesztő összeg egy új biztosíték, ezért inkább kifőzzük a régit, pótoljuk az üveget,
forrasztjuk a szálat. Voltak olyan egyéb
tevékenységeink is, amelyek később külső cégekhez kerültek át. Az egyik ilyen
feladatunk volt a biztonsági övek ciklikus
vizsgálata, amivel azért hagytunk fel, mert
az erőmérőnket sehol sem tudtam hitelesíttetni, és nem voltunk akkreditálva.
Megszerveztem az AFIT sorompóhajtóművek felújítását és karbantartását.
Mindig voltak olyan hajtóműveink, amiket
baleset esetén azonnal ki lehetett vinni
és rögtön be lehetetett szerelni, illetve
mindig volt hat–nyolc felújított hajtóműbelsőnk, melyekből a beszállított rosszak
helyett el tudtak vinni. Ez a ciklikusan
visszatérő munka nagyon jól működik a
központi javító keretei között. Hasonló
visszatérő feladat a betáplálóvezetékek
gyártása a szakaszok részére.
Művezetőként szembesültem igazán
azzal, hogy egy blokkmester feladata milyen sokrétű. Egy szakmai vitaanyagba
még azt is beleírtam, hogy ők szerintem
valójában „ülnökök, mint baj esetén börtönbe vonuló egyének”. Ahogy láttam a
szakaszok elnéptelenedését, az a sötét

kép jelent meg előttem, hogy egyetlenegy ember ül már csak a blokkmesteri
szakasz területén, mondjuk épp ez az
„ülnök”, aki itt is aláírja a munkalapot,
ott is aláírja a munkalapot. Nem hiszem,
hogy nyugodtan alszik éjszaka, miközben
mindenféle idegen csapat huzaloz a jelfogó helyiségében. Egyedül lepróbálni az
átalakított berendezéseket viszont fizikai
lehetetlenség.
Művezetőként elkezdtem összefüggéseiben látni a blokkmesteri szakaszoknak, meg úgy általában a szakmánknak
a feladatait, és szomorúan tapasztaltam
azt, hogy az átszervezések folytán specifikus szakterületek jöttek létre, és mindenki csak ahhoz értett: az egyik a tűzvédelemhez, a másik a munkavédelemhez,
a harmadik a környezetvédelemhez. Pedig a blokkmesternek egy kicsit mindenhez kell értenie. Volt egy irattáram, kimerem jelenteni, hogy a Balparti Főnökség
legnagyobb szakirodalmával, szabványés rajzgyűjteményével én rendelkeztem.
Igen ám, de nem tudtam azt, hogy munkavédelemből, tűzvédelemből, környezetvédelemből mik az aktuális szabályok.
Nekem mindig egy olyan kapcsos könyv
volt az álmom a blokkmester polcán, amiben kivehető és berakható lapok vannak,
tehát aktualizálható, és meg tudja állapítani belőle, hogy az egyes területeken melyek a feladataink havonta, negyedévente,
évente.
Véleményem szerint a blokkmesterek
feladatai olyan sokrétűek, hogy üzemmérnöki végzettséget kíván ma már ez
a beosztás. Tehát a Tisztképzőn való
képzésüket szakmai vitára bocsájtanám.
Az oktatásnál maradva: talán én voltam
az egyetlen, akinek írásvetítője volt a
balparton, amire fel lehetett pakolni a térközök, sorompók, állomások áramköri rajzait. A Tisztképzőről VHS kazettákat hoztam tűz-, munka- és környezetvédelemről.
Rengeteg jó oktatási anyag készült, de
érdekes módon különböző süllyesztőkben mind el is tűnt. Voltam olyan pincében, ahol hegyekben álltak a kinyomtatott
oktatási anyagok, melyek a szakaszokra
sosem jutottak el. Megígértették velem,
hogy ne mondjam el, hogy hol jártam.
Az oktatások tematikáját úgy jelölték
ki, hogy attól eltérni nem szabad. Sosem
értettem, hogy lehet egyszerre szakmai
oktatást tartani bizber műszerésznek és
külsőtéri szerkezetmázolónak, lakatosnak, asztalosnak? Senkinek nem tűnt fel,
hogy igyekeztem azért értelmesen megtartani az oktatásokat. Úgy gondolom,
hogy a gyakorló blokkmester kollegákkal
konzultálva, az egyes tanfolyamok anyagát sokkal életszerűbbé, sokkal hasznosabbá lehetne tenni, de nagyon úgy
néz ki, hogy a végeken dolgozóknak a
véleményére sohasem kíváncsiak a képVASÚTI
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zésért felelősök. Ha mást nem, de érdemes lenne külön tárgyként tanítani a hibakeresést. Az oktatás, képzés területén
Berényi László véleményét osztom. Például Istvántelken működő berendezéseken lehetne gyakorolni a hibakeresést,
megspórolva a tanfolyami hallgatók számomra értelmetlen vidéki utazgatásait.
Amikor önállóvá vált a humán terület,
akkor annak MOL-tól érkezett első igazgatója kifejtette, hogy a humán is egy
szakma, a műszaki terület is az, mondjuk
tehát meg, hogy milyen végzettségű szakemberekre van szükség, és majd a humán
odatereli az ilyen végzettségű embereket.
Ez a terelés nem nagyon sikeredett, „hiába teszünk meg mindent, ilyen a gazdasági környezet” – mondják utódaik. Ezzel az
önfelmentéssel nagyon nem értek egyet,
ugyanis egyetlenegy humános se érzi azt
a torokszorító érzést, amikor vágányzárra
kell menni, amikor hibára kell menni, és
nincs létszámom. Egy, a létszámgondjainkról is szóló tanácskozáson a budapesti
terület humán vezetőjének felajánlottam,
hogy munkatársainak nagyon szívesen
tartok egy előadást, hogy legalább fogalmuk legyen arról, mit csinál ez a szakma.
Nagyon szépen megköszönte, de nem élt
ezzel a lehetőséggel. Ma is meggyőződésem, hogy nem ismerik, mit végeznek a
kollégák nap mint nap. A humán területnek, úgy tűnik, mindenféle felelősség
nélkül van joga ahhoz, hogy létszámokat
határozzon meg, aztán a szakmai vezetés és a humán egyre-másra mutogat,
hogy miért tartunk ott a létszámban,
ahol. Úgy látom, hogy párhuzamos világok csakugyan léteznek: van a menedzsment világa, és létezik a hétköznapi világ.
A kettő között nincs átjáró, a menedzsment nem is kíváncsi a véleményünkre,
a vezetés nem igényli a párbeszédet. Van
krízis SMS, de jelentem, SMS nélkül is
krízis van.
Igenis, a humán területen meg kéne találni azokat a lehetőségeket, amivel mégis
ide lehet hozni és megtartani a dolgozót
(ezeket a módszereket egyetemi szinten
tanítják.) Mire gondolok? Kaphatnának
például szolgálati lakást, kedvezményes
bérleti díjjal. Sokkal több lehetőséget
kéne biztosítani a szakmai ön- és továbbképzésre, nemzetközi kapcsolatokat létesíteni. Én még azt sem tudom, hogy a
szomszédos Ausztriában hogyan működik a szakma. Újra fel lehetne éleszteni
a szakmai vetélkedőket, én egyen-kettőn
voltam, nagyon élveztük.
Tanítottam kisgépkezelői és műszerész tanfolyamokon. Egyszer azt kértem
a kollegáktól, hogy Moldova György
vasútról írt könyvét olvassátok el. Egy
hónap múlva rákérdeztem, harmincból
egy ember olvasta el. Noha a könyv 40
évvel ezelőtt jelent meg, tartalma ma is
VASÚTI
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aktuális. Volt egy író-olvasó találkozó Hatvanban, ahol megkérdeztem, miért nem
írt a bizberesekről külön is. „Miért nem
írtam? Miért nem írtam? Pedig van is bizt.
beres ismerősöm…” A szakma soha nem
tudta magát súlyának megfelelően nemcsak a külvilág, de akárcsak a vasutasok
szélesebb körei felé eladni, kis túlzással
azt sem tudják, hogy létezünk – ez meglátszik a bérezésünkön is. Pedig a vasút
egyik legképzettebb társasága a mienk!
A közelmúltban megkeresett Gombos
István, hogy van egy beteg kisgyerek, aki
vasútbolond, tudnánk-e neki „interaktív
vasúti kerti játékot” csinálni. Csináltunk
neki saját erőforrásból egy törpe tolatásjelzőt és egy sorompójelzőt. Mind a kettő
működött. Az átadás módjáról szóló belső
vita során a MÁV Kommunikációs Igazgatóság részéről elhangzott, hogy ne kerítsünk nagy feneket az átadásnak, mert
átesünk a ló másik oldalára. Mi ezt olyan
korrektül tartottuk, hogy előző nap odamentünk, megmutattuk az édesanyának,
hogy működik a dolog, majd a másnapi
hivatalos átadásra tekintettel letakartuk,
és többet nem is lehetett rólunk hallani. Másnap Magyar Zoltán mint újonnan
kinevezett főosztályvezető átadta a kisfiúnak a berendezést „üzemeltetésre”,
és ezzel véget is ért volna a dolog. Csak
épp a kis kölyök édesanyjának senki nem
mondta, hogy ne kerítsünk nagy feneket
az átadásnak, így ő az átadáson készült
képeit kedves szavak kíséretében kitette
a Facebook-ra. Na, innentől kezdve elszabadult a pokol, tucatnyi sajtóterméknek nyilatkozott pozitívan a vasútról, megmutatva a berendezéseinket is. Azt, hogy
kik készítették a berendezést, arról ugyan
továbbra sem volt szó, de valaki mégis
észbe kapott, mert vezérigazgató-helyettesi dicséretet kaptunk mind az öten, akik
ebben részt vettünk. Szerintem az utóbbi
30 év legjobb reklámja volt ez a vasútnak,
amit mi összehoztunk (mindenféle marketinges és kommunikációs végzettség és
külső segítség nélkül).
Néhány további gondolat a szakaszokon tapasztalható létszámhiányról. A kábellopások idején az volt a rendőri gyakorlat, hogy a tolvajt nem vádolták meg a
vasútbiztonság elleni bűncselekménnyel,
csak a sokkal enyhébb lopással, mert a
jogászok szerint a vasúti utasításokat úgy
szerkesztették meg, hogyha nem megy a
biztosítóberendezés, akkor is megvan a
szükséges biztonsági fok. Ezt én nem így
gondoltam, de a gyakorlat mégis az lett,
hogy megnéztük, hány méter kábelt loptak el, majd azt beszoroztuk a méterenkénti árával, és annyi volt a kárunk. Nem
számoltuk sem a vonatkésések okozta
károkat, sem a műszerészeink órabérét
(mondván ők amúgy is dolgoznának), de
még a járműveink kilométerfutását sem.

Éveken át azt mondták nekünk, hogy hiába vagyunk az utasításainkból levezethető
létszámigénynél kevesebben, nem vészes a dolog. A fenti logika szerint ugyanis, ha kevesen vagyunk és ezért nem tudjuk ellátni a feladatunkat, akkor maximum
nem működik a biztosítóberendezés, de a
vasúi forgalom „biztonságosan” lebonyolítható marad. Furcsán nézne ki mondjuk
egy olyan cikk az újságban, hogy egy
képzeletbeli atomerőmű fenntartási személyzet fele hiányzik, de ez nem megy
a biztonság rovására. Most tulajdonképp
ugyanazt játsszuk el a vasúton: hiányzik
a fenntartó személyzetünk átlagosan 50
százaléka, és ki merjük jelenteni, hogy ez
nem megy a biztonság rovására.
Amikor a Tisztképzőre jártam, Stréda
András azzal kezdte az előadását, hogy
felrajzolt egy exponenciális görbét, és
azt mondta, ha időben és pénzben nem
fordítunk eleget a berendezések karbantartására, akkor egy exponenciális görbe
szerint alakul annak az esélye, hogy bekövetkezik egy közfeltűnést keltő vasúti baleset. Meggyőződésem, hogy a görbének
már nem a kicsit, hanem a nagyon emelkedő szakaszán vagyunk. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a berendezéseink közel
fele még mindig mechanikus berendezés,
amiben nincs redundancia, sem folyamatos visszajelentés, akkor még nagyobb
a probléma. Tehát ketyeg a bomba, és
folyamatosan arról kéne döntenünk, hogy
a piros vagy a kék vezetéket vágjuk el.
Az elmúlt években meglehetősen súlyosbította a helyzetet az INKA nevű IT
rendszer bevezetése. Ha nagyon precízen és pontosan akarnánk az INKÁ-ban
dolgozni, akkor egy hibajavító műszerésznek akár nyolc–tíz költséghelyre is fel
kéne tudnunk osztani a napját, a szerint,
ahogy egyik hibáról egy másikra megy. Kíváncsi lennék arra, hogy a nem műszaki
területeken dolgozóknak hogyan telik egy
napja, őket ugyanis nem érinti ez a napi
szintű lebontás. A műszakiaktól elvárnák,
hogy nyolc–tíz költséghelyre osszák föl a
munkaidejüket, másoktól meg senki se
kérdezi meg, hogy pontosan mivel telt el
a nyolc órája. Az INKA mint olyan valószínű, egy nagyon csodás rendszer, és ha
kellően felkészült a menedzsment, akkor
ebből csudás dolgokat lehet kinyerni, de
ezek híján is tudható, hogy nagy bajban
vagyunk. (Emellett még terheljük a végeken dolgozókat két–három anyagbeszerzést, -készletezést segítő informatikai
rendszerrel.) Az INKA-ba az embereimet
csak egy szolnoki kolléga vezényelheti,
én művezetőként ezt nem tehettem meg.
Hány e-mailbe és telefonálásba került
vele a dolgok napi szintű egyeztetése…!
A problémára egy év alatt nem született
megoldás.

A MÁV az FKG Kft.-vel érdekes szimbiózisban dolgozik: a MÁV megbízza őket a
jellemzően pályás feladattal, ők pedig jól
megfizettetnek bennünket. Minden egyes
vágányzár felügyeletét meg kell oldani,
mert különben jönnek a telefonok. Vajon a
karbantartási szolgáltatásokat miért nem
lehet komplett szolgáltatásként igénybe
venni? Ha egy állomásközben vágányzár
van, akkor működőképesen átadni a berendezést a vállalkozónak, majd annak
végén visszavenni tőle működőképesen.
Ilyen létszám mellett a legtöbb szakasz
képtelen arra, hogy az állandó felügyeletükkel járó feladatokat megoldja. Alakítson ki erre a vállalkozó megfelelő műszaki
és technológiai hátteret, nyújtson komplett szolgáltatást.
Az ISO minőségbiztosítási rendszer
bevezetésekor Németh László osztályvezető Úr kérésére véleményeztem azt, szerintem máig érvényes módon. A szabvány
is azt javasolta, hogyha van egy probléma
vagy feladat, akkor szervezzünk rá egy
„ötletrohamot”, ahol senkinek az ötleteit
le nem becsmérelve, felírjuk azokat egy
táblára, melyek közül kiválasztható a legjobb megoldás. Leírtam, hogy a gyakorlatban az ötletroham valós gyakorlati példa
alapján úgy néz ki a szakaszokon, hogy
miközben a blokkmester törött lábbal fekszik a kórházban, a szakasz megtartja
az ötletrohamot arról, hogy ki menjen ki
vágányzárat felügyelni, ki adjon közben
készenlétet, ki menjen váltóvizsgára, hibaelhárításra, és ki vigye be a kórházba
a blokkmesternek az elszámolást, hogy
fizetést is kapjanak.
Az ISO ismer olyat, hogy jobbító nyilatkozat, én beadtam egy ilyet, mely a
vezetői értekezlet elé került. A Balparti
Központi Javítóüzemnek három jól elkülöníthető csapata van, mindegyik élén
egy saját blokkmesterrel és telephelyenként egy-egy művezetővel. Szolnokon és
a Keletiben áramellátó és egységjavító
csoportok működnek, míg nálam Kőbánya-felsőn van a villamos csoport. Ez a
három csapat egyetlen közös kódszámot
kapott. Ez azt eredményezte, hogy például a közös leltári tablón elkezdtük színes
filccel kihúzgálni, hogy ez a szekrény az
enyém, az a szék a tiéd. Javasoltam, hogy
minden csapat kapjon önálló kódszámot.
Ez olyan jól sikerült, hogy kaptunk még
egyet, kizárólag a leltár és anyagbeszerzés céljára. Azt mondták, hogy humán
szempontból az már vállalatfejlesztésnek
minősülne, ha minden csapatunknak külön kódszáma lenne (hasonlóan a blokkmesteri szakaszokhoz). Ez a szakma
minden Központi Javítójánál így van. Az
INKA bevezetésekor (teljesen érthetetlen
módon) a budapesti területen a Jobb- és

Balpart Központi Jav. Üzemeinek kódszámát felcserélték.
Rengeteg újításunk volt, sikeresek és
sikertelenek egyaránt. (Szerintem ma már
a fogalom sem működik, pedig a japánoknál más néven egész jól bevált az elmúlt
évtizedekben.) Néhányat megemlítenék
közülük. A nyolcvanas években rendkívül
nagy gond volt az Integra berendezés izzóinak beszerzése. Kitaláltuk, hogy a kiégett izzót a foglalat egy korlátozó ellenállásával és egy LED-del kombinálva remek
módon lehet pótolni. Ezt az újítást nem fogadták el, mondván, a LED felhasználását
nem mi találtuk ki visszajelentési célra. De
nem is ez volt az újítás lényege! Hanem
az, hogy ez bajonettzáras LED legyen.
Dühöngtem rajta, de tudomásul vettem.
Eltelt két év, ismét kaptunk egy elutasítást, de most azért, mert kereskedelmi
forgalomban is kapható bajonettzáras
LED. Igen, de amikor mi kitaláltuk, akkor
még nem volt kapható!
Kiderült, hogy az állomási szignálok
lejátszásához használt dallamgenerátor
élőbeszédre is programozható. Kitaláltuk, hogy optoelektronikus csatolókon
keresztül beszéljen a kezelőpult a forgalmistához. Az addig használt zümmerek
és csengők ugyanis nagyon sokba kerültek. A készülékünknek öt csatornája volt,
és mondhatta volna például a pult, hogy
„jelzőzavar” vagy „váltózavar”. Sőt, arra is
gondoltunk, még jóval a mobiltelefonok
korszaka előtt, hogy telefonon odaszólhatna a ketyerénk a szakasznak vagy egy
diszpécsernek, hogy „Selyp állomás váltózavar”. Nagyon tetszett Gál Istvánnak
az ötlet, akinek még azt is felajánlottam,
hogy noha nem olcsó egy ilyen panel,
de veszek a saját pénzemből egyet. Azt
válaszolta, ne vegyem meg, valamilyen
keretből szorítanak rá pénzt. Eltelt több
hét, majd azt mondta, hogy mégsem jó az
ötlet, mert innentől kezdve minden forgalmista azt fogja tőlünk kérni, hogy „beszéljen az ő pultja” is. Ezzel kútba esett a dolog. Természetesen a technikai fejlődés
a konkrét megvalósítást már túlnőtte.
Ferencvárosba, a Nyugati-rendezőbe
a gurítódombhoz Gombos István tervezett
egy új berendezést, ahol egyenáramról
mentek a váltók, és ehhez 26 speciális
egységet kellett meghuzalozni. Ehhez
olyan D55 egységeket használtunk fel,
melyek ezeket a nagy egyenáramokat
hosszú élettartam mellett tudták kapcsolgatni. Ehhez a berendezéshez kifejlesztettünk egy kollegával egy vizsgálóberendezést. Beépítettek egy D70-es vakdugót
a berendezésbe, melyet kihúzva függetleníteni lehetett azt a külső tértől. A műszerünk képes volt egy hajtómű átállását
imitálni, három fázisban, a két görgőállítás

során felvett tényleges helyzeteinek (kinn
és benn) kombinációja szerint. Meg tudtuk vizsgálni a váltóvezérlés mellett a váltóellenőrzést és a szigetelt sínek működését is. Amíg működött Ferencvárosban
a Nyugati-gurító, a készüléket használták
a szakaszi kollégák.
A Weidmüller-szorítókat úgy szerezte
be a MÁV, hogy nem volt alattuk a kifurkált textilbakelit lap, ezért elkezdték azt
kisipari módszerekkel furkálni, de ez csak
gyalázatos módon sikerülhetett. Az én
„ELÉVÜLHETETLEN” érdemem, hogy
sikerült elérni, hogy a beszerzett szorítók alatt ott legyen a textilbakelit. Amikor
zsugorcsöves technológiával kötötték a
kábelt, akkor mindig úgy oldották meg
a földelést, hogy több kábelteret öszszetekertek, majd leforrasztottak. Fölfedeztem, hogy létezik olyan fémharisnya,
amit rá lehet húzni a kábeltekercsre, és
léteznek hozzá olyan rugók, mint amilyen
a mérőszalagoké, melyekkel kiváltható a
forrasztás, és mégis megvan a jó minőségű földelés. Ezt is sikerült rendszerbe
állíttatni.
Az elmúlt évtizedek alatt igen sok kollégát megismertem. Sokan alakították
egyéniségemet, jellememet, szakmai
tudásomat. Köszönet érte. Egy kollégát
említenék név szerint: minden egyes újításban, minden egyes munkában Ő volt
a legnagyobb segítségem, Tábi Tibor, aki
nyugdíjazásomkor az utódom lett. Emberileg, szakmailag, barátként, kollegaként
jobb embert a világon nem tudok elképzelni. Köszönöm neki azokat az éveket,
amikor együtt dolgoztunk.
A munkában töltött évekre szívesen
emlékszem vissza, rengeteg sikerélményben volt részem. Ma is vallom: a szakma
„dominókockája” a blokkmesteri szakasz,
élén a blokkmesterrel (bármily hihetetlen).
Mindenkinek a maga posztján az lenne a
feladata, hogy ennek a kis közösségnek
a munkáját segítse, hiszen itt dől el a menetrendszerűség.
Valamikor azt tanultam, hogy „a menetrend a MÁV egységes munkaterve”.
Vannak területek, ahol ez a feltételek biztosítását jelenti, máshol a konkrét hibák
elhárítását.
U. i.: Az álmoskönyv (és a színesfémgyűjtők) szerint „ha rézdrótot találunk,
szerencsés nyarunk lesz”. Kívánok mindenkinek sok szerencsés nyarat, várva
szakmánk megújulását.
Tisztelettel: HJ
Hatvan, 2018. június 12.
Svábenszky Zsuzsanna,
Andó Gergely
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Balogh Bence Boldizsár
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Közlekedésmérnöki Karának közlekedésmérnöki szakán szerezte oklevelét,
alapszakon vasúti közlekedés, mesterszakon
közlekedési automatizálás szakirányon. 2014ben a MÁV-START Zrt. Marketing és Fejlesztési
Szervezeténél, majd 2016-ban a Thales RSS Kft.-nél teljesített
szakmai gyakorlatot, ahol ETCS és Elektra biztosítóberendezési
ismereteket szerzett. 2016 szeptemberétől a Prolan Zrt. gyakornoka, majd 2017 óta a cég állandó rendszermérnöke, ahol
a Pécs–Dombóvár forgalomirányító rendszer műszaki projektvezetője volt. Jelenleg a Pusztaszabolcs–Dombóvár forgalomirányító rendszer műszaki projektvezetését és az Alcatel Kezelő
Felület specifikus alkalmazásainak kezelését látja el. Elérhetősége: balogh.bence@prolan.hu
Cseh Attila
A szegedi Gábor Dénes szakközépiskola elvégzése után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2012-ben okleveles
közlekedésmérnöki diplomát szerzett. Egyetemi
szakmai gyakorlatait a Prolan Zrt.-nél és a MÁV
Zrt.-nél töltötte. Egy ideig a BME Közlekedés- és
Járműirányítási Tanszékén doktoranduszként közreműködött az
ott folyó oktatási, kutatási, kockázatelemzési és tanúsítási munkákban. 2014 óta a MÁV Technológiai Központjában elektronikus biztosítóberendezések és távvezérlő rendszerek vizsgálatával foglalkozik. Elérhetősége: cseh.attila2@mav.hu
Tarjányi Zoltán
Villamosmérnök, Közlekedési Manager Gazdasági mérnök. 1991-től a pécsi Távközlési és Biztosítóberendezési Főnökségen dolgozott műszerészként, vonalellenőrként, majd szakaszmérnökként.
2003-tól a TEB Igazgatóság Területi Központban
távközlési szakelőadó. 2005-től Pályavasúti Üzletág Területi Központ Pécs, Koordinációs Osztályon fejlesztési
koordinátor, amely feladatkör 2007-től a Távközlő-, Erősáramú- és
Biztosítóberendezési Osztályhoz került. A munkaköréből adódóan
a TEB terület műszaki, technológiai fejlesztési igényeinek összegyűjtése, feldolgozása, a fejlesztési projektekre való javaslattétel,
döntés-előkészítés, fejlesztési tervek kialakítása a fő feladata.
Emellett a projektek végrehajtásának koordinálása és kapcsolattartás társüzletágakkal a társasági szolgáltatást biztosító szervezeti egységekkel és egyéb szervezetekkel. 2013-tól a Pályavasúti
Területi igazgatóság Pécs, Területi működéstámogatás műszaki
szakelőadó II. TEB szakág. Elérhetőségek: MÁV Zrt. Pályavasúti Területi igazgatóság Pécs, 7623 Pécs, Szabadság utca 39.
Tel.: +36-30-638-8885. E-mail: tarjanyi.zoltan@mav.hu.

Tóth Péter
1996 és 2003 között a MÁV TEB Központ biztosítóberendezési osztályán a biztonságtechnikai ellenőrzési csoport fejlesztőmérnökeként
biztosítóberendezések elméleti és gyakorlati
biztonságtechnikai vizsgálatával foglalkozott.
Ezután a TEB Igazgatóság biztosítóberendezési osztályán biztosítóberendezési fejlesztések felelőse, majd
2010-től ismét a TEB Központ biztosítóberendezési osztályán
dolgozik, annak 2013 januárjától vezetője. 2003-tól a Vezetékek
Világa felelős szerkesztője. Elérhetőségek: MÁV Zrt. Technológiai Központ, Biztosítóberendezési Osztály. Tel.: 511-3896.
E-mail: toth.peter@mav.hu
Nagy Viktória
A közlekedésautomatikai műszerész végzettség
megszerzését követően a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki
Karán energetika alapszakon tett államvizsgát,
majd ugyanazon egyetem Közlekedés- és Járműmérnöki Karának Közlekedésmérnök szakos hallgatója lett. Jelenleg nappali tagozaton végzős hallgató.
Ugyanitt, a Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszéken,
egyetemi tanulmányai mellett több éven át tartott gyakorlatokat
különböző alapozó tárgyakból. Jelenleg főállásban a Magyar Államvasutak Zrt. Biztosítóberendezési Főnökség Budapest Nyugat biztosítóberendezési vonalellenőre. Főállása mellett jelenleg
a Baross Gábor Oktatási Központ óraadó oktatója. Elérhetőségek: 1012 Budapest, Márvány utca 11/a. Tel.: +36-1/511-5653.
E-mail: nagy.viktoria3@mav.hu
Opperheim Gábor
Szakirányú tanulmányait a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán folytatta, ahol
2012-ben közlekedési folyamatok szakirányon
Bsc, 2014-ben közlekedésautomatizálási szakirányon Msc végzettséget nyert. Az egyetemről
kikerülvén a Bi-Logik Kft. alkalmazásába lépett.
Elérhetősége: opperheimg@bilogik.hu
Fülöp László
1966-ban végzett automatika, telemechanika és
híradástechnika szakon a moszkvai Vasútmérnöki Egyetemen (MIIT). Oklevelét a Budapesti
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara méréstechnika szakként honosította. MÁV-szakvizsgáit
követően a JBFF-en tervezőmérnök, majd főmérnök. 1974-től kezdődően a MÁV Biztosítóberendezési és Automatizálási Szakosztályon dolgozott, műszaki-gazdasági tanácsadó,
fejlesztésiosztály-vezető, megbízott szakosztályvezető, szakosztály/főosztályvezető munkakörökben. Később a MÁV Távközlő
és Biztosítóberendezési Központi Főnökség igazgatója, műszaki
igazgatóhelyettese. 1996-tól nyugalomba vonulásáig a MÁV Rt.
Távközlő, Erősáramú, és Biztosítóberendezési Szakigazgatóság
szakigazgató-helyettese, egyben a Központi Felügyeleti Iroda
és a Biztosítóberendezési Biztonságügyi Szervezet vezetője. Az
1984–90 közötti időszakban Budapest-Ferencváros rendező pu.
rekonstrukciójának MÁV-vezérigazgatói biztosa.

A Vasúti VezetékVilág következő száma
2018. szeptemberben jelenik meg.
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KELETI PU. VIZUÁLIS UTASTÁJÉKOZTATÓ
BUDAPEST KELETI PU. LOTZ TEREM
VIZUÁLIS UTASTÁJÉKOZTATÓ

A hagyományostól a legmodernebbig!
A telekommunikáció teljes skáláját átfogó tevékenység!
A tervezéstől a kivitelezésig!

M4 METRÓVONAL
WRE RÁDIÓS EGYSÉG
TELEPÍTÉSE

M2 KÖZPONTI UTASFORGALMI DISZPÉCSER

pro MONTEL TÁVKÖZLÉSFEJLESZTÉSI
ÉS KIVITELEZŐ Zrt.
1142 Budapest, Tatai utca 95.
www.promontel.hu
E-mail: montel@hu.inter.net
Tel./fax: 450-1423
Tel./fax: 237-0918
• Távbeszélő-, hírközlő hálózatok tervezése, kivitelezése,
üzemeltetése
• Fénykábelhálózatok tervezése, építése, mérése
• Integrált diszpécserasztalok tervezése, telepítése
• Antennarendszerek tervezése, kivitelezése
• Zártláncú ipari tévé- és hangosító rendszerek tervezése,
telepítése
• Strukturált hálózatok tervezése, építése
• Alközpontok telepítése, üzemeltetése
• Föld alatti és egyéb építmények kivitelezése
• Vizuális utastájékoztató táblák telepítése
• Tűzjelző rendszerek tervezése, telepítése

METRÓ
SEGÉLYKÉRŐ

M4 KÖZPONTI UTASFORGALMI DISZPÉCSER

