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Csak egy 
válaszra...*

Várhelyi Márton
létesítményi mérnök,

R-Kord Kft.

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

Régóta követem a Vasúti VezetékVilág (il-
letve korábban Vezetékek Világa) oldalain 
megjelenő szakmai cikkeket, története-
ket, történelmi kutatásokat, a kihívásokat 
és a véleményeket. A bevezető hasábokon 
hagyományosan megjelenő „Csak egy 
szóra…*” című írások, amelyek a szakma 
elismert képviselőinek véleményét közlik, 
a kedvenceim közé tartoznak, hiszen itt 
megismerkedhet az olvasó a szakmán és 
szakmaiságon túl az emberi oldallal is. Az 
emberi oldal pedig az utóbbi időben – az 
elmúlt néhány évben – nagyon előtérbe 
került. Szinte nem is emlékszem olyan 
szakmai körökben történt beszélgetésre, 
akár csak egy vonatmentes időre várva 
vizsgálat/építés közben, egy konferencia 
kávészünetében, az egyetem falai között, 
amikor ne került volna előbb-utóbb szó-
ba, hogy mi is lesz a biztberesekkel, hol 
vannak a következő generációk?

A Vasúti VezetékVilág 2018/2. lap-
számában dr. Sághi Balázs Tanár Úr 
gondolatait olvasva fogalmazódott meg 
bennem, hogy a sokat hivatkozott, ad ab-
surdum megszólított másik oldal hol van? 
Nem kívánok más nevében nyilatkozni, a 
következőkben csak a saját gondolatai-
mat és kevéske élet- és szakmai tapaszta-
latomat szeretném leírni az utánpótlással 
kapcsolatban mint érintett.

Az utóbbi évtizedre hatalmas mérete-
ket öltő szakemberhiánynak én még csak 
az áldásos hatásait érzékelem: nagy szük-
ség van minden emberre, aki már egy ki-
csit is ért a szakmához. De hogyan lehet 
egy ennyire közismerten nagy felelőssé-
gű és nagyon nagy odafigyelést, preci-
zitást igénylő munkához pályakezdő, ta-
pasztalatlan műszerészeket, mérnököket 
odaállítani? Egyszerűen azért, mert nincs 
más? Ez evidens, kevesen vagyunk. Ezek 
szerint, ha több ember állna rendelkezés-
re, akkor lenne idő, pénz, energia, pari-
pa, fegyver, hogy mélyebb, szakmaibb és 
ütőképesebb tudásanyagot szerezzünk? 

Pár éve, 2015-ben volt SZEREN-
CSÉM bekerülni a MÁV ZRt. nyári gya-
kornoki programjába. A szerencse szó 
itt nem elcsépelt fordulat, tényleg sze-
rencsésnek mondhatom magam, hogy 
óhajtott a tisztelt államvasút – ha egy rö-
vid időre is, de – lehetőséget biztosítani 
a szakmai fejlődésemre. Ugyanis volt egy 
elképzelésem, hogy náluk szeretném 
megszerezni a szaktudást, hiszen aki vas-
utat akar látni, az a legjobb, ha a MÁV-nál 
kezdi – tartja a régi mondás. Ezt a tudást 
pedig legjobb lenne később itt is kama-
toztatni, talán enyhíteni a szakképzett 
munkaerő hiányát. De ha nem tartottam 
volna ki az eredeti elképzelésem mellett, 
hogy én ITT szeretnék dolgozni, akkor va-
lószínű, hamarabb feladtam volna valahol 
a humánerőforrás-szolgálat szövevényes, 
elém állított útvesztőjében, és az az érzé-
sem támadt: engem itt valamiért nagyon 
nem látnak szívesen és nem akarnak itt 

alkalmazni. Később, amikor tanulmányi 
szerződéssel lehetett volna a MÁV-hoz 
egyetem mellett fél állásba jelentkezni a 
különböző szakszolgálatokhoz, pár te-
lefon után kiderült, hogy hát ezt nem is 
tudják, én honnan találtam ki, hogy ilyen 
lesz (bárcsak ilyen pazar fantáziám lenne, 
hogy ilyeneket magamtól kitaláljak mások 
szórakoztatására), mert ez nem így műkö-
dik, és különben is ez egy csomó utánajá-
rást és papírt jelent, ezt most nem tudják 
vállalni. Így másfelé kellett keresgélnem, 
hogy megtaláljam a szaktudás felé vezető 
utat…

És ha már az útról esett szó: milyen 
életútról is beszélünk? Frissen végzett 
mérnökként a „biztberes” szakmában 
mi lenne az ideális életút? Mert egy iro-
dában elég nehéz egy ennyire sokrétű, 
több mint 150 év technikáját felvonultató 
és heterogén rendszer minden fontos, a 
mérnöki gyakorlatban alkalmazásra ke-
rülő aspektusát megismerni. Azonban 
nézzük HR szemmel: miért küldeném ki a 
mérnököt a műszerész/kábelszerelő cso-
port mellé? Neki nem az a dolga, hogy ott 
forrasztgasson, meg huzalozzon, meg a 
pálya mellett kábelt kössön, hibára járjon, 
-elhárítson. Ez igaz. De aki látni szeretné 
és megtapasztalni, mivel is kéne foglal-
koznia magas szinten, mihez tud kezdeni? 
Elmegy szakmunkás munkakörbe, hogy 
ezeket megtapasztalja. (Abba most bele 
se kezdjünk, hogy ez miként valósítható 
meg mindenféle végzettség nélkül, hiszen 
az egyetemi oklevél nem szakmunkás bi-
zonyítvány, ugye…). Akkor hol van a „sza-
márlétra”, amit a nagy elődök bejárhattak 
és válhattak ezáltal elismert szakembe-
rekké?

Összefoglalva tehát: aki biztberes 
szeretne lenni (gyakorlatilag bármilyen 
közép-, felsőfokú szinten), annak nem áll 
rendelkezésére olyan iskola, amely eze-
ket a képességeket ki tudná fejleszteni 
és megfelelő képzettséggel látja el az ott 
tanulót, mondván: majd ’kint’ úgyis meg-
tanulja. A ’kinti’ világ azonban az ember-
től papírral a kezében már elvárja, hogy a 
megfelelő kompetenciákkal rendelkezve 
álljon a feladathoz. 

Nekem annak idején, egyetemi éveim 
legelején nagy szerencsém volt, hogy vé-
letlenül – vagy sorsszerűen – egymásra 
találtunk ezzel a nagy és szép szakmával. 
Hálás vagyok mindazoknak, akik segítet-
tek, hogy soha ne térjek le az útról, és 
biztattak, hogy jól döntök, ha kitartok az 
elképzeléseim mellett. A továbbiakban 
pedig én is ezt fogom tenni, és biztatni 
szeretnék erre mindenkit: pályakezdő/
útkereső fiatal (vagy akár idősebb) isme-
rősei körében mindenki beszéljen arról, 
miért is jó dolog biztberesnek lenni. Ha 
jól végezzük a dolgunkat, láthatatlanok 
vagyunk, ahogy szokták volt mondani. 
Csak arra ügyeljünk, nehogy teljesen el-
tűnjünk…
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1. Bevezetés

Napjaink egyik jelentős vasúti fejlesztési 
területe – kapcsolódva az általános ipa-
ri és fogyasztói célú fejlesztésekhez – a 
LED alapú eszközök használata a jelzés-
adásban. Bár a LED-eszközön alapuló 
fénykibocsátó szerkezetek (a további-
akban a szakmai köznyelvben elterjedt 
„LED-es optika” megnevezéssel hivatko-
zunk ezekre) alkalmazása már Magyar-
országon is több mint 10 éves múltra 
tekint vissza és folyamatosan jelennek 
meg új külföldi termékek is [1], a LED-
technológia hihetetlen fejlődése újabb és 
újabb lehetőségeket nyit az alkalmazás-
ban, újabb és újabb kihívások elé állítva a 
fejlesztő- és gyártócégeket. Cikkünkben 
a kihívások egy részével (műszaki jellegű 
kérdéskörök), mint pl. a LED-ek hatásfo-
kának nagymértékű javulása, és ennek 
következtében az állandó fénykibocsátás-
hoz szükséges egyre kisebb teljesítmény 
kontra hagyományos fényáramkörök meg-
határozott, praktikusan nem változtatható 
teljesítményviszonyai, illetve az ebből 
adódó illesztési dilemmák, nem kívánunk 
foglalkozni; másik része, pl. a fénykibo-
csátó eszközökben alkalmazásra kerülő 
alkatelemek hosszú távú, típusazonos be-
szerezhetősége, illetve a gyors fejlődés 
miatt ennek kérdésessé válása, valamint 
a gyártói kényszerű alkatelem-kiváltások 
és cserék, érintik cikkünk témáját.

Mivel a LED-optikák – adjanak jelzést 
akár a vasúti pályán a vasúti járművezetők 
számára, akár a közút-vasút szintbeni ke-
reszteződésben a közúti közlekedők szá-
mára – a biztonsági (biztosítóberendezé-
si) feladatok végrehajtásához tartoznak, 
önmaguk is biztonsági funkciókat láthat-
nak el. Ennek megfelelően a LED-optikák 
definiált biztonsági funkcióit megfelelő 
biztonsággal kell megvalósítani és az 
optikákat üzemeltetni; a mondatban talál-
ható „megfelelő biztonsággal” kitételre a 
vasútbiztonsági szabványok vonatkoznak. 
Cikkünk második fejezetében röviden 
áttekintjük a vasúti biztosítóberendezési 
komponensek adott biztonságú megva-
lósításának lehetőségeit és szabályozási 
környezetét, összefoglalva a fő folyamat-
elemeket, amelyeket együttesen bizton-
ságmenedzsmentnek nevezünk.

Ugyanakkor bonyolítja a LED-optikák 
alkalmazását, hogy a létrehozásuk és 
üzemben tartásuk egy többszereplős fo-
lyamat, és a részt vevő szervezeteknek 
együttesen kell a megfelelő biztonságot 
garantálni; ez egyrészt a folyamatrészt-

LED-optika biztonságmenedzsment
vevőktől igényli annak felismerését, hogy 
ők folyamatrésztvevők, másrészt igényli a 
résztvevők közötti biztonságra vonatkozó 
információáramlást is. A kérdéses része-
ket cikkünk harmadik fejezetében fejtjük ki.

Tovább árnyalja a képet, hogy a gyár-
tók típusterméket (típustermékeket) kínál-
nak: egyik oldalról az üzemeltető jogos 
igénye a beépített típusok számának az 
alacsony szinten tartása; másik oldalról 
viszont a típustermékek adott alkalma-
zási környezetben való felhasználása így 
további megfontolásokat igényelhet. E fel-
használások biztonsági támogatása szin-
tén szóba kerül a harmadik fejezetben.

Nem kerülhetjük meg a LED-es opti-
kák kapcsán a követelmények teljesíté-
sének igazolását és a tanúsítás témakörét 
sem; cikkünk negyedik fejezete áttekinti 
ezeket az aspektusokat. Az ötödik feje-
zetben pedig a fentebb már hivatkozott 
műszaki szükségszerűségekből (vagy 
gyártói elhatározásból) végrehajtott mó-
dosítások biztonsági folyamathoz illeszke-
dését tárgyaljuk.

És szeretnénk a figyelmet felhívni arra, 
hogy bár a cikk a LED-optikák kapcsán 
született, de kis általánosítással a cikkben 
foglaltak bármelyik vasúti biztosítóberen-
dezési komponensre érvényesek.

2. Biztonságmenedzsment alapok

A programozható eszközök megjelenésé-
vel, illetve általánosságban a funkcionális 
tér bővülésével és az egyre többszereplős 
létrehozási folyamatokkal a vasúti biztosí-
tóberendezések biztonságát is új alapok-
ra kellett helyezni. A korábbi, jellemzően 
mechanikus és jelfogós berendezések-
nél alkalmazott „létrehozzuk-elemezzük-
teszteljük-alkalmazzuk” folyamatok már 
nem nyújtottak kellő biztonságot. Fel kel-
lett ismerni, hogy a hardver komponensek 
véletlenszerű meghibásodása (amelyre a 
biztosítóberendezések mindig is felké-
szültek voltak és megfelelő biztonsági re-
akciókkal szolgáltak ezekre az esetekre) 
mellett egyre inkább a nagy funkcionális 
tér eléréséből és a sok résztvevőből ere-
dően a létrehozás vagy az üzemeltetés 
során elkövetett emberi hibák kerülnek 
előtérbe. Csak megjegyzésként álljon itt: 
a biztonságkritikus rendszerekben létre-
jövő emberi hibák kutatásával foglalkozó 
szakemberek már jó ideje nem is emberi 
hibáról (annak jellegétől függően angol 
terminológiai megfelelője: mistake vagy 
error), hanem emberi tulajdonságról (hu-
man behaviour) beszélnek, elismerve/
felismerve azt, hogy az emberi tevékeny-
ségektől elválaszthatatlan a nem megfe-
lelő tevékenység-végrehajtás még a jól 

képzett szakemberek esetén is. Az embe-
ri hibák pedig nemcsak az üzemeltetés, 
de leginkább a létrehozás szakaszában 
jelentkezhetnek, és hatásuk így a teljes 
termékkörre általánosan érvényes lesz 
(pl. hibás tervezési lépés miatti nem meg-
felelő működés bizonyos külső feltételek 
mellett). E mellett még egy tény kimondá-
sára szükség volt a műszaki megközelí-
téssel élőktől: bármennyire is igyekszünk, 
teljes biztonságot nem fogunk tudni elér-
ni; ezért bevezették az elvárt biztonság 
fogalmát is. 

E tényezők együttes kezelése a bizton-
ságmenedzsment, amelynek szabályait 
és módszereit folyamatosan dolgozták ki 
és folyamatosan finomítják az egyes szak-
területek; és amely szabályokra és mód-
szerekre a korábbi sikerességen alapulva 
már szabványok vonatkoznak. Általános, 
nem szektorspecifikus megközelítésüket 
az MSZ-EN-IEC 61508 szabványcso-
mag tartalmazza (Villamos/elektronikus/
programozható elektronikus biztonsági 
rendszerek működési biztonsága), míg 
vasútspecifikusan az MSZ-EN 50126 
szabvány, illetve 2018-tól szabványpáros 
(Vasúti alkalmazások. A megbízható-
ság, az üzemkészség, a karbantartható-
ság és a biztonság /RAMS/ előírása és 
bizonyítása) és kapcsolódó szabványai 
(50129, 50128 és 50159) definiálják.

Jelen cikkünknek nem célja a vasútbizton-
sági szabványok részletes áttekintése, ezt 
sokan megtették már, példaként utalunk 
saját korábbi cikkeinkre [2, 3]. Itt mindösz-
sze szeretnénk áttekinteni a biztonságme-
nedzsment fő elemeit az alábbiak szerint.

1. Életciklus-szemlélet. A korábbi 
megközelítésekkel ellentétben a jelenlegi 
elvek a koncepció megszületésétől a ter-
mék és alkalmazás létrehozási és üzemel-
tetési folyamatain keresztül egészen az 
üzemeltetés végső befejezéséig, a lesze-
relés és ártalmatlanítás elvégzéséig lefe-
dik az életciklust és annak tevékenysége-
it. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert 
így minden tevékenység, amely hatással 
van a LED-optika (majdani) kialakítására, 
létrehozására, üzemeltetésére stb., ter-
vezett és igazolt biztonságmenedzsment 
rendszerben kell, hogy megtörténjen. Az 
életciklus-szemlélethez hozzátartozik az 
életciklus-tervezés, amely előre megha-
tározza, hogy egy adott fázis milyen be-
meneti információkból milyen kimeneti 
eredményeket és információkat állít majd 
elő, milyen módszerekkel és eljárásokkal, 
milyen résztvevőkkel.

2. Az információáramlás és az informá-
ciók megjelenési formájának definiálása 
és követése. Ez általában nagy mennyisé-

DR. SZABÓ GÉZA
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gű dokumentálást jelent, mert az esetek 
egy jelentős részében a nem megfelelő 
végeredmény oka az egyes résztvevők 
információkkal történő nem megfelelő el-
látottsága.

3. Mérnöki módszerek és eljárások kö-
telező alkalmazása. Az aktuális technikai 
színvonalnak megfelelő, az adott életcik-
lus-fázist támogató, annak végrehajtását 
lehetővé tévő módszerek és eljárások al-
kalmazása, az alkalmazás tervezése fon-
tos eleme a megfelelő végeredmény el-
érésének. Sajnos a tényleges alkalmazás 
könnyen elmaradhat akár anyagi erőforrá-
sok hiánya (pl. CAD rendszerek beszerzé-
si szükségessége), akár ismerethiány (pl. 
adott módszertanok korábbi szakképzé-
sekben még nem voltak elérhetőek) okán.

4. Az életciklus folyamataiban résztve-
vők kompetenciájának biztosítása. Egy-
szerűen csak az az elvárás, hogy aki csi-
nál valamit a folyamatban, ahhoz értsen... 
A kompetencia általában végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal, referenciákkal 
igazolható.

5. Az életciklus folyamataiban részt-
vevők (mindenképpen valamilyen in-
tenzitással megjelenő, hiszen ez a 
tulajdonságunk) hibáinak humán redun-
dancia útján történő feltárása. Az egyes 
életciklusfázisok eredményeinek önál-
ló, a létrehozóktól független ellenőrzé-
se (verifikáció); a teljes rendszer önálló, 
a létrehozóktól független ellenőrzése 
(validáció) és a biztonságmenedzsment 
független, harmadik fél általi ellenőrzése 
(biztonságértékelés, Independent Safety 
Assessment, ISA) kötelező elemek a biz-
tonsági folyamatokban.

A biztonságmenedzsment a követelmény-
ellenőrzés mellett nagymértékben épít te-
hát a megvalósítás (biztonsági fejlesztési 
folyamat) mikéntjére. Éppen ezért, bár a 
megvalósítás utólag is megítélhető (és a 
fejlesztési folyamat megfelelő megvalósí-
tás esetén akár maga a folyamat is megfe-
lelhet az elvárt biztonsági céloknak), de az 
utólagos folyamatmódosítások kivitelezé-
se gyakorlatilag egy adott ponttól a teljes 
megvalósítási fázissor ismétlését igényel-
heti, ezért a nem biztonságmenedzsment 
rendszerben létrehozott termékek vagy 
alkalmazások utólagos igazolása szinte 
mindig negatív végeredményre vezet.

Ugyanakkor a biztonságmenedzsment 
alkalmazásnak szintjei vannak: az életcik-
lus korai szakaszában meg kell határozni, 
hogy az adott eszköznek mi a rendszerbe-
li helye, mik a funkciói (pl. egy lehetséges 
funkció: a LED-optika vezérlés hatására 
bocsásson ki adott értékekkel jellemzett 
fényt), a funkciókhoz milyen funkcioná-
lis nem megfelelések tartozhatnak (pl. 
a LED-optika vezérlés rákapcsolásakor 
nem bocsát ki fényt, de felveszi a normál 

áramát) és ezen funkcióeltéréseknek mi a 
megengedett gyakorisága. A megenge-
dett gyakoriságok meghatározása koc-
kázatelemzéssel történik, de a megfelelő 
alkalmazáshoz definiálni kell a társada-
lom (vagy az üzemeltető) által eltűrhető 
kockázati szintet is. Ez utóbbi nagyon 
nehéz feladat, mert bár szakmai szinten 
mindenki tisztában van azzal, hogy ab-
szolút biztonság nem létezik (vagyis van 
maradék kockázat), ennek széles körben 
való kommunikációja igen nehéz (és nap-
jainkban hiányzik is, a teljes társadalom 
nagy része nincs tudatosan tisztában a 
kockázati fogalmakkal). Az eltűrhető koc-
kázati szintet éppen ezért szokás általá-
nos emberi életre jellemző kockázatokból 
származtatni (MEM módszer, ahol a cél 
az, hogy az adott műszaki rendszer koc-
kázata ne emelje lényegi szinten az álta-
lános élethez tartozó kockázatot); szokás 
már meglévő alkalmazások kockázatához 
viszonyítani (GAMAB elv, ha már egy meg-
lévő rendszert alkalmazunk, az legalább 
indirekt módon azt is jelenti, hogy annak 
kockázatát elviselhetőnek tartjuk), akár 
a meglévő rendszer kockázati szintjéhez 
képesti biztonsági javulást is előírva; és 
szokás a szükséges ráfordításokhoz vi-
szonyítva értékelni (ALARP elv, As Low 
as Reasonable Possible). 

Amennyiben elemzéssel meghatároz-
zuk a berendezés egyes funkcionális el-
téréseihez (funkcióhibához) tartozó követ-
kezményeket, lehetséges veszteségeket, 
és ezt összevetjük az eltűrhető kockázati 
szinttel, az összevetésből meghatároz-
hatjuk, hogy a funkcionális eltérés milyen 
gyakorisággal engedhető meg (eltűrhető 
veszélyességi ráta, Tolerable Hazard 
Rate, THR). Fontos hangsúlyozni, hogy 
az egyes funkcióeltéréseknek két okuk 
lehet: hardver véletlen meghibásodás 
vagy egyidejű meghibásodások (véletlen-
szerű hibák); illetve a berendezés vagy 
rendszer életciklusában bekövetkező em-
beri hibák hatásai (szisztematikus hibák). 
A véletlenszerű hibák gyakoriságát köz-
vetlenül a THR-rel azonosítjuk (vagy na-
gyobb rendszer esetén az abból lebontott 
gyakorisággal); az elvárt szint elérésének 
tipikus módszerei: megfelelő hardver re-
dundancia alkalmazása; megfelelő meg-
bízhatóságú eszközök, komponensek, 
alkatelemek használata; igénybevétel-

menedzsment stb. A szisztematikus hibá-
kat a tudomány jelen állása mellett nem 
tudjuk megbízhatóan mérni, ezért itt csak 
védekezési szinteket határoznak meg; ter-
mészetesen igazodva a véletlenszerű hi-
bákkal szembeni követelményekhez: mi-
nél kisebb a megengedett veszélyes hiba 
ráta, annál kisebb értéken kívánjuk tartani 
a szisztematikus hibák gyakoriságát is, 
vagyis annál szigorúbb módszertant elő-
író szintet rendelünk a THR értékhez. A 
szintek elnevezése: biztonságintegritási 
szint, Safety Integrity Level, SIL; lehetsé-
ges biztonsági értékei: SIL1, SIL2, SIL3 
és SIL4, ahol SIL4 tartozik a legnagyobb 
biztonsághoz. Az egyes biztonságintegri-
tási szintekhez a gyakorlat alapján a szab-
ványok egyre több és egyre mélyebben 
alkalmazandó mérnöki módszert, egyre 
szigorúbb humán redundanciát stb. ren-
delnek.

A LED-optikák vonatkozásában mind-
ez azt jelenti, hogy aki LED-optikát kíván 
fejleszteni, gyártani, illetve tágabb érte-
lemben a LED-optika valamely életcik-
lusában kíván részt venni, annak fel kell 
készülnie az előzőekben bemutatott biz-
tonságmenedzsment alkalmazására.

3. A LED-optikák
többszereplős életciklusa

Miután a biztonságmenedzsment alkal-
mazásának szükségességét tárgyaltuk, 
meg kell néznünk, hogy milyen lépéseken 
keresztül kerül be a LED-optika a vasúti 
rendszer biztosítóberendezési alrendsze-
rének egy területileg lokalizált pontjára. 
Most tekintsünk el attól a lehetséges, 
de kevésbé életszerű példától, hogy a 
LED-optika kifejezetten egy adott egyedi 
helyszínre kerül kifejlesztésre, és feltéte-
lezzük, hogy a LED-optika termék a maga 
termékjellemzőivel.

Ez esetben a folyamatot az 1. ábra mu-
tatja.

Jól látható, hogy az eszköz létrehozá-
si (és eszköztulajdonság-igazolási) tevé-
kenységei és az eszköz integrációjának 
tervezése (és az integráció igazolása) két 
külön lépésként szerepel. A LED-optikák 
interfésze nagyon egyszerű, ezért a vil-
lamos illesztési feladat sem bonyolult, 
de az alkalmazási feltételek vizsgálata, a 

1. ábra: LED-optika berendezési integrációja
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funkcionális illeszthetőség megállapítása, 
esetleg az illesztéshez szükséges beren-
dezési konfiguráció beállítása (érzékelési 
szintek, meghajtási mód stb.) az integrá-
ciót tervező feladata; ebben a tevékeny-
ségben a LED-optika gyártója nem tud 
részt venni. Az elmúlt években nemzeti 
vasútvonalainkon akadt arra példa, hogy 
egy jó minőségű LED-optika egyébként 
jó minőségű berendezésben történő al-
kalmazása nem vált sikeressé, mert az 
integráció tervezése elégtelen volt, illetve 
adott esetben az integrációs tervezésnek 
kellett volna megállapítania az adott esz-
köz berendezéssel való nem teljes körű 
illeszthetőségét.

Fontos hangsúlyozni a berendezési 
integráció szerepét, felelősségét és a 
biztonságmenedzsment szükségességét. 
Noha a LED-optikák egyszerű villamos 
interfésze miatt az integrációs feladat is 
kicsinek látszik, a feladat ettől még létezik 
és szükséges a korrekt, teljes körű vég-
rehajtása (az nem integráció, ha egy terv-
lapra a korábbi termék helyett egyszerű-
en beírjuk az új LED-es optika típusát...). 
Az integrációt ugyanakkor a LED-optika 
gyártójának kötelezően támogatnia kell 
termékinformációval, lásd a 2. ábrát.

A LED-optika gyártójának meg kell 
határoznia és dokumentálnia kell minden 
olyan paramétert, módszert, eljárást stb., 
amely a LED-optika alkalmazásánál figye-
lembe veendő vagy végrehajtandó. Ide 
tartoznak a műszaki paraméterek csak-
úgy, mint a mechanikai tulajdonságok, a 
beépítés előírásai, de az üzemeltetés és 
karbantartás előírásai is. Ezen biztonság-
orientált alkalmazási feltételeket (Boaf) az 
integráció során az integráció tervezője 
vagy teljesíti (pl. villamos illesztés meg-
valósítása), vagy azt az üzemeltetőnek 
továbbadja (pl. karbantartási előírások), 
vagy ha se teljesíteni, se továbbadni nem 
tud egy Boaf követelményt, akkor megál-
lapítja az integráció sikertelenségét. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy alapesetben az 
integráció tervezőjének a felelőssége az 
üzemeltetésre vonatkozó gyártói előírá-
sok továbbadása az üzemeltető felé, mert 
az üzemeltető és a LED-optika gyártója 
között közvetlen kapcsolat nem szükség-
szerűen létesül.

A fentiek alapján az integrációt minden 
esetben teljeskörűen el kellene végezni. 
Gyakori eset viszont a biztosítóberende-
zési technikában, amikor tipizált berende-
zésrészhez kell illeszteni a LED-optikát. 
Ilyen esetben az általános gyakorlatot 
követve típusintegráció, illetve annak tí-
pusigazolása készíthető el, és a típusazo-
nosság megállapítása vagy deklarálása 
esetén az egyedi illesztések végrehajtá-
sa külön tervezési és tervezés-validálási 
tevékenységeket nem igényel (ezt az 
esetet mutatja a 3. ábra). Természetesen 

ilyenkor is megmarad az egyedi illesztés 
lehetősége, és fontos azt látni, hogy at-
tól, hogy egy LED-optika típusillesztett 
egy berendezéstípushoz, nem jelenti azt, 
hogy megfontolások nélkül alkalmazható 
más típusoknál.

A típusintegráció, illetve annak igazo-
lása nagymértékben leegyszerűsíti az 
egyedi esetek megoldását; kérdés csak 
az, ki végezze a típusintegrációt. Itt há-
rom út is kínálkozik: végezheti az első fel-
használás tervezője, integrátora, hiszen 
úgy is meg kell oldania a problémát; de 
végezheti maga a LED-optika gyártója 
(preferált), aki ez esetben meghatározza, 
hogy mely berendezéstípus milyen altí-
pusai, kialakítása stb. eseteire vizsgálja 
és igazolja az optika alkalmazhatóságát. 
Ilyen esetben a gyártói biztonságorientált 
alkalmazási feltételek azt tartalmazzák, 
milyen azonosítókkal rendelkezik a bizto-
sítóberendezés-típus, ahol az optika to-
vábbi megfontolások nélkül használható. 
Van azonban egy harmadik út is: maga az 
üzemeltető, aki a teljes fejlesztési folya-
matban a saját követelményeinek specifi-
kálásával (Feltétfüzet) vesz részt. Ezeket 
a követelményeket meghatározhatja úgy, 
hogy részlegesen vagy teljesen levegye 
az integráció feladatát az alkalmazóról. 
Fontos azonban, hogy ha az üzemeltető 
ezt az utat választja, akkor hozzá kerül-
nek a típusintegráció igazolásának rész-
feladatai is, és ezeket a részfeladatokat 
a LED-optika elvárt biztonságintegritási 
szintjén kell megvalósítania.

Említsünk meg egy speciális esetet a 
LED-optika mint termék vonatkozásában: 
az ún. izzópótlás esetét, amikor a LED-
optika gyártója a biztosítóberendezési 
illesztést azzal kívánja szükségtelenné 

tenni, hogy a korábban alkalmazott esz-
köz (jelzőizzó) paramétereit biztosítja az 
optika interfészein, deklarálva, hogy ahol 
eddig jelzőizzó került használatra, ott az 
ilyen célra készült LED-optika használha-
tó. Véleményünk szerint ilyen esetekben 
is szükség van típusintegrációra, vagy 
legalább a típusintegráció igazolására: 
nem jelenthető ki általánosan, hogy a 
LED-optika minden körülmények között 
helyettesíteni fogja az izzót, vizsgálni kell, 
hogy az adott biztosítóberendezés nem 
használta-e ki az izzó valamely olyan spe-
ciális tulajdonságát, jellemzőjét, amely-
nek megléte a LED-optikától is elvárás 
lenne. És ilyenkor is feladat ez újonnan 
beépülő LED-optika üzemeltetéséhez 
szükséges információk alkalmazásterve-
ző általi továbbadása az üzemeltető felé.

E fejezet végén szeretnénk ismét ki-
hangsúlyozni a LED-optika gyártójától 
származó biztonságorientált alkalmazási 
információk jelentőségét. Ha integrátori 
(alkalmazás-tervezői) szerepbe kerülünk 
(egyrészt fontos annak helyes felismeré-
se, hogy ilyen szerepbe kerültünk: egy 
egyszerű optika-típusváltási döntés már 
eredményezheti ezt), mindenképpen be 
kell szereznünk (ha nem kapjuk meg auto-
matikusan, be kell kérnünk) a gyártói biz-
tonságorientált alkalmazási feltételeket, 
korlátozásokat, előírásokat. Ne eléged-
jünk meg katalóguslappal vagy néhány 
műszaki adatot tartalmazó prospektus-
sal. Az integráció bizonyításakor ugyanis 
tételesen igazolni kell a gyártói követel-
mények teljesítését (vagy továbbadását). 
Fontos azt is látnunk, hogy nemcsak köz-
vetlenül műszaki (tervezési), de bizton-
ságmenedzsment feladataink is lesznek 
az alkalmazás tervezésekor.

2. ábra: LED-optika biztonságorientált alkalmazási információi

3. ábra: LED-optika típus- és egyedi illesztése
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4. Néhány szó a hazai tanúsításról

Az előző részekben eddig nem esett szó 
a hazai tanúsító szervezetek (DeBo-k) 
szerepéről. Ezek a szervezetek jogszabá-
lyi kötelezettség alapján független külső 
megfelelésértékelő szervezetként ellen-
őrzik a követelményteljesítéseket (köve-
telményt támaszthat pl. jogszabály vagy 
feltétfüzet), és megfelelés esetén alkal-
massági tanúsítvány kiadásával erősítik 
meg a megfelelést. 

Ahogy korábban már bemutattuk, a 
biztonságmenedzsment rendszerek is 
igénylik egy külső fél szerepvállalását 
(biztonságértékelés). A tanúsító szerveze-
tek e feladatot a tanúsítási eljárás során 
általában önmaguk végzik el, bár van pél-
da arra is, hogy a tanúsítási eljárás során 
külső biztonságértékelő véleményére ha-
gyatkoznak; azonban biztonsági funkciók-
kal rendelkező termék tanúsítása bizton-
ságértékelés nélkül elképzelhetetlen.

A tanúsító szervezeteknek külön eljá-
rásaik vannak a termékek tanúsításra és 
ezen eljárások sikeressége esetén ter-
méktanúsítványt bocsátanak ki. A termék-
tanúsítvány azt igazolja, hogy a termék 
a gyártói feltételek (biztonságorientált 
alkalmazási feltételek) betartása melletti 
alkalmazása esetén kielégíti majd a vele 
szemben támasztott követelményeket.

Ugyanakkor a nemzeti Vasúti Hatóság 
használatbavételi eljárásai során szüksé-
ges az eljárásban érintett biztosítóberen-
dezési alrendszer-rész tanúsítása is; ez 
esetben a LED-optikák vonatkozásában 
a tanúsító szervezet a LED-optika mint 
termék tanúsítottságát, a ténylegesen 
beépülő darabok típusazonosságát, va-
lamint az integráció (betervezés) folyama-
tát, a LED-optika biztonságorientált alkal-
mazási feltételeinek betartását ellenőrzi. 
Fontos tehát, hogy a terméktanúsítvány 
nem igazolja az alkalmazás megfelelősé-
gét.

5. A LED-optika mint bevezetett 
termék megváltoztatása

A biztonságmenedzsment rendszerek-
ben elvárás, de a minőségmenedzsment 
is megköveteli, hogy a gyártók az üzemi 
tapasztalatokat monitorozzák, és szük-
ség esetén az információkat a fejlesz-
tésbe visszacsatolják, változtatva, javítva 
a terméken. Vannak gyártók, amelyek 
visszacsatolások nélkül is időszakosan 

frissíteni, modernizálni akarják a termékü-

ket. Ilyen modernizálásra kényszerítheti 

a gyártót a beszállítói piac, amikor egy 

alkatelem a piacon már nem beszerez-

hető. A bevezetőben már utaltunk arra, 

hogy a LED-technológia gyors fejlődése 

miatt pont a LED-optikák legkritikusabb 

pontján, a fénykibocsátó egyedi elemek-

nél kényszerülhet a LED-optika gyártója 

cserére.

Bármi is triggereli az optika módosítá-

sát, a biztonságmenedzsment szempont-

jából lényeges kérdés, hogy a módosítást 

is ugyanolyan szintű biztonságmenedzs-

mentben kell elvégezni, mint az eredeti 

fejlesztést. Amennyiben a termék tanú-

sított, a tanúsítás is a termék tervekkel 

és dokumentációval azonosított konkrét 

megvalósítására vonatkozik (nem pedig 

egy tetszőleges eszközre, amire rányom-

tatták a terméknevet), ezért a módosítás 

után minimálisan a tanúsítás érvényessé-

gét vizsgálnia kell a tanúsítónak.

A gyártó ugyanakkor előre felkészülhet 

ezekre a módosítási igényekre, ha olyan, 

egyébként nem kötelező alkalmazású bel-

ső interfészeket definiál az optikán belül, 

amelyek az egyes részeket elválasztják 

egymástól, és így változtatás esetén csak 

a változtatásban érintett rész ismételt át-

tekintése, tanúsítása lehet szükséges. A 

felhasználó, üzemeltető, engedélyező ezt 

a folyamatot nem látja, talán csak azzal a 

ténnyel találkozik, hogy a termék egy új 

tanúsítvánnyal kerül a forgalomba.

6. Zárszó

Cikkünkben a LED-optikák alkalmazását 
egy sajátos megközelítésből, a biztonság-
menedzsment szemszögéből igyekeztünk 
körüljárni, hangsúlyozva a gyártói, fejlesz-
tői oldal szükséges tevékenységeit csak-
úgy, mint a tervezők (alkalmazástervezők) 
feladatait és a közöttük szükségesen lét-
rejövő információáramlást. A biztonsági 
célú LED-optikákhoz szorosan hozzátar-
tozik azok biztonságorientált alkalmazási 
feltételrendszere is, ideértve a biztonsági 
funkciókat, azok biztonságintegritását és 
az alkalmazás feltételrendszerét. Ezek az 
információk pedig kötelezően felhaszná-
landóak az alkalmazástervezők által, vala-
mint a betartásuk igazolandó.
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Sicherheitsmanagement von LED-Optik
Die LED basierende Signalisierung ist kontinuierlich in einer großen Entwicklung 
(parallel mit der Entwicklung der LED basierenden Lichttechnik); diese 
riesige Entwicklung hat ernste neue Möglichkeiten, aber sie stellt sowohl die 
Stellwerkstechnik und die stellwerksseitigen Mittelentwickler als auch die Benützer, 
Bezeugenden, Billiger und Betreiber vor eine ernste Herausforderung.
Der Artikel stellt den zum ganzen Lebenszyklus der LED-Optiken gehörenden 
mehrpersönlichen Entwicklungs-, Planungs- und Betreibungs- (Lebenszyklus) Prozess 
sowie die Hauptpunkte des nachahmungswürdigen Sicherheitsmanagements vor, 
betonend die Verantwortlichkeit der Tätigkeiten der Teilnehmer und die notwendigen 
Informationsströmungen (sicherheitsorientierte Anwendungsbedingungen).

Safety management of LED signalling
Today the LED based signalling is in considerable advances (based on the enormous 
evolution of LED lighting technique); this evolution provides good new possibilities 
but due to this new challenges and problems arise in railway signalling sector, 
affecting the developers, designers, conformity assessment personnel and authority 
personnel as well as operators.
The paper summarizes the multi-player development - design - operation (life cycle) 
process of the LED signalling equipment as well as the key points of the must apply 
safety management system, emphasizing the responsibilities of the participants and 
the necessary information flow between them (safety oriented application conditions).
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Ez a cikk a Vasúti VezetékVilág 2018/3 
(szeptember) számban megjelent azonos 
című cikk folytatása.

Elöljáróban néhány pontosítás az előző 
cikkhez:

1. A 21. oldal közepén „Az ellenőrző 
reteszek felszerelése a vonóvezetékkel 
állított váltókra a biztonság fokozása ér-
dekében” c. fejezetben a 2. hivatkozási 
szám alatt (a „Nagyobb állítási távolság 
esetén…” kezdetű bekezdés végén a 
21-es váltóra hivatkozás helyesen a 
23-as váltóra vonatkozik. A mondat némi 
pontosítás után helyesen: „E szabályból 
adódóan fordulhat elő, hogy egy váltóra 
csak kitérő irányú ellenőrző reteszt sze-
relnek fel, (ha egyenes irányban mellék-
vágányra terel – lásd az 1. és 2. ábrán 
a 22-es váltót –, de ilyen lenne a 23-as 
is, ha elérné a vonóvezetékpár hossza a 
250 métert.”)

2. A cikk végén a „Köszönetnyilvání-
tás”-ból Opperheim Gábor neve sajnála-
tosan kimaradt (ennek a cikknek a végén 
már nem).

A „Szajoli-típusú” balesetek
bemutatása és elemzése

A cikk első részében megfogalmazott 
általános áttekintést követően nézzük a 
konkrét eseteket. Sajnos a „Szajoli-típusú 
balesetek”-re különösen igaz a sommás 
megállapítás: „a baleseteket kiváltó okok 
egyszerűen csak megismétlődnek” (1). 
Se szeri, se száma az ilyen jellegű, azo-
nos okokból bekövetkezett baleseteknek. 
(Csak, ha nem történik tömegszerencsét-
lenség, akkor az esetek jelentős része 
még szakmai körökben sem kap olyan 
szintű figyelmet, amit megérdemelne – az 
összes esetet hangsúlyosan kéne a for-
galmi szolgálattevők és váltókezelők tudo-
mására hozni, okulásképpen. Elvileg az 
időszakos továbbképzéseken megemlítik 
ezeket, de a hatékonyság véleményem 
szerint csekély.)

Az elkövetkezőkben tehát az ilyen jel-
legű esetekből gyűjtöttem ki néhányat (az 
összeállítás korántsem teljes).

Ha már „Szajoli”-ként híresültek el, 
akkor kezdjük természetesen a szajoli 
esettel. Itt azonban rögtön meg is kell áll-

Vasúti balesetek elemzése és tanulságai III. (2. rész)

„Szajoli-típusú” balesetek elemzése a vonóvezetékes váltóállítás általános elemzésével

junk egy pillanatra. Merthogy melyikkel is 
kezdjük? Az 1974-ben vagy az 1994-ben 
történt esetről beszéljünk-e? Igen! A tra-
gédia előtt 20 évvel már volt ugyanott (!) 

egy okaiban megegyező (!) baleset, né-
hány váltóval odébb. Csak abban szeren-
csére nem halt meg senki. De feledésbe 
is merült.

FÜSTÖS ISTVÁN

„A baleseteket kiváltó okok egyszerűen csak megismétlődnek!”
Chuck Miller, a repülési balesetvizsgálók „nagy apostolának”,
az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) volt igazgatójának keserű kifakadása.

Nézzük meg mindkettőt párhuzamosan:

Tehát bármennyire is meglepő, bizony pont Szajolban is megtörtént már ugyanolyan 
okokból egy hasonló baleset „A Szajoli baleset” előtt! A hasonlóság kísértetiességé-
nek érzékeltetésére írtam a lefolyásukat egymás mellé, két hasábba.

Szajol - 1994. december 2. (17) (7. ábra)
16:32  A 63563 sz. tehervonat meg-

érkezik Törökszentmiklós felől 
az I. vágányra. 

16:35  A III. vg.-on áthalad a 366 sz. 
vonat, a II. vágányra érkezik, 
majd továbbindul a 6033 sz. 
személyvonat. A 43 sz. váltó 
retesze a vonat vágány útjának 
feloldá sát követően lereteszel-
ve marad.

16:40  Az I. vg.-ról a 63563 sz. v. sze-
relvénye átáll a VI. sz. vg-ra, a 
11 sz. váltón át. A tolatásban 
érintett 43 sz. (egyenesben 
álló és reteszelt) váltót azon-
ban nem állítják át a tolatásnak 
megfelelően kitérő állásba.

16:41  A szerelvény átállás közben 
felvágja a részére helytelenül 
álló és lereteszelt 43 sz. váltót. 
(7. ábra) A felvágás tényét sem 
a tolatásban résztvevők, sem a 
moz donyvezető nem észleli.

16:45  A 613 sz. vonatnak beállítják 
az áthaladást a II. vágányon 
Török szent miklós felől. Ekkor 
kéne a 43 sz. érintett váltó 
használhatóságáról az érvé-
nyes szabályok (17A) szerint 
meggyőződni (próbaállítás), 
de ez nem történik meg. A 
43 sz. váltó reteszét is ekkor 
kellene lereteszelni (17B), de az 
már a tolatást megelőzően re-
teszelve volt.

16:47  A 613 sz. vonat behalad a bejá-
rati jelző egy zöld fénye mellett 
112 km/h sebességgel, majd a 
43 sz. felvágott váltón keresz-
tül kitérőbe, az I. vg.-ra fut. A 
vonat 2. kocsija az elleníven ki-
siklik és a felvételi épületbe fú-
ródva az épületrésszel együtt 
megsemmisül. A vonat további 
5 kocsija kisiklik, és egymásra 
torlódik. 31 utas életét veszti 
és 56 személy megsérül.

Szajol – 1974. április 15. (14) (3. ábra)
23:55  A 674 sz. érkezik a VI. vágányra. Gépe 

leakad, és előregurul a végpont felé.
0:10  A Tiszatenyő felől érkező 44375 sz.v.-

nak be állítják a vágányutat a IV. vg.-ra
0:11  A beállított vg.-utat feloldják (de a 23 

sz. váltó retesze lereteszezve marad), 
előbb a 674 érkező gépe átáll a VI. vg.-
ról a 11 sz. váltón át II. vg.-ra.

  A tolatásban érintett 23 sz. (egyenes-
ben álló és reteszelt) váltót azonban 
nem állítják át a tolatásnak megfelelő-
en kitérő állásba.

0:12  A mozdony átállás közben felvágja a 
részére helytelenül álló és lereteszelt 
23 sz. váltót (3. ábra). A felvágás té-
nyét sem a váltókezelő(k?), sem a moz-
donyvezető nem észleli.

0:15  A 44375 sz.v.-nak Tiszatenyő felől újra 
beállítják a bejárati vágányutat a IV. 
vg.-ra. Ekkor kéne a 23 sz. abszolút 
oldalvédelmet adó váltó használható-
ságáról az érvényes szabályok (15A) 
szerint meggyőződni (próbaállítás), de 
ez nem történik meg. A 23 sz. váltó re-
teszét is ekkor kellene lereteszelni (15B), 
de az már a tolatást megelőzően rete-
szelve volt.

0:23  Az 1776 sz. vonatnak beállítják az át-
haladást a IV. vágányon Törökszent-
miklós felé. A 23 sz. váltó és retesze 
a 44375 sz vonat részére beállított 
vágányút miatt (Tiszatenyő bal vg.-ról 
 IV. vg.-ra) le van zárva a vágányúti 
kallantyúval. Az eddig elmulasztott 
próbaállítást elvégezni már nem lehet. 

0:25  A 44375 sz.v. bejár a VI. vg.-ra úgy, 
hogy a 23 sz. védőváltó feles állásban 
van, de szerencsére párhuzamos me-
net éppen nem közlekedik rajta.

0:30  Az 1776 sz. vonat áthalad a IV. vg.-on, 
a kijárati jelző egy zöld fénye mellett 63 
km/h sebességgel kihalad, majd a 23 
sz. felvágott váltón a mozdony kisiklik, 
és oldalára dől, a vonat 64 kocsijából 
26 kisiklik, ebből 12 lett azonnal selejt. 
A mozdonyvezető könnyű, a vonatveze-
tő súlyos sérüléseket szenved.
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Szajol – 1974. április 15. (14)

A fentiek kiegészítéseképpen:

Szajol állomáson egy 1970-ben telepített 
FM2525 tip. biztosítóberendezés üzemel, 
vonóvezetékes váltóállítással és fényjel-
zők alkalmazásával. A berendezés a vál-
tók és a jelzők közötti szerkezeti függést 
SH biztosítóberendezés segítségével 
biztosítja. A klasszikus SH berendezéstől 
egy fontos különbség, hogy alakjelzők he-
lyett fényjelzők üzemelnek. A jelzőblokk 
feloldása után nem emeltyűkkel, hanem 
nyomógombok segítségével állíthatók a 
megfelelő fényjelzők továbbhaladást en-
gedélyező állásba. A fény főjelzők a se-
bességjelzési rendszernek megfelelő jel-
zéseket adják, egyben előjelzést is adnak 
a következő főjelzőre. A vonali önműködő 
térközbiztosító berendezéshez a rendszer 
csatlakozik, a kijárati jelzők az első nyílt 
vonali főjelzőre adnak előjelzést. A tér-
közcsatlakozás nem vonalblokkal valósul 
meg, hanem oly módon, hogy a feloldott 
kijárati jelzőblokk mellett is csak akkor 
hatásos a nyomógombos jelzőkezelés, 
ha az első térköz vonatmentes. A nyílt vo-
nalon a foglaltság ellenőrzése a térközök 
teljes hosszában kialakított szigetelt sínek 
segítségével valósul meg. 

A 23 sz. váltó felvágásakor (3. ábra) a 
V43 1102 psz. mozdony első kerekének 
nyomkarimája az elálló csúcssínt meg-
nyomta, a Soulavy-dobban a rugós rögzí-
tés engedett, az állítórúd elcsúszott és a 
kampózár megnyílt, majd a simuló csúcs-
sín is elkezdett mozogni, ezt azonban a 
lezárt retesz erősen akadályozta. Végül 
nem tört el semmi benne, hanem a re-
teszdob és a csúcssínek közötti íves rész 
(„hattyúnyak”) nyúlt meg, illetve a retesz-
korong tengelye görbült meg a váltó felé. 
Így vált lehetővé, hogy a simuló csúcssín 
a felvágást követően mintegy 10 mm-re 
eltávolodva maradjon a tősíntől. Sajnos 
ennyi nyílás elég volt, hogy az 1776 sz. 
vonat V43 1130 psz. mozdonyának első 
kerékpárja a csúcssíneket közrekapja, 
ami a sikláshoz (5. és 6. ábra) vezetett. 

(A felvágás során nyilván nagyobb volt a 
nyílás, hiszen a nyomkarimának el kellett 
férni, azt azonban a szerkezet rugalmas-
sága „felvette”, és ennyire rugózott vissza 
végül a szerkezet.)

Itt jegyzem meg, hogy a 2011. dec-
ember 13-án, Albertfalva állomáson 
történt Megállj-állású kijárati jelző 
meghaladását követő váltófelvágás 
során például a szerkezetben volt 
annyi rugalmasság, hogy az egyenes 
irányba lezárt retesz nem sérült, sőt a 
felvágást követően visszarántotta az 
egyenes csúcssínt annyira, hogy az 
az eredeti egyenes állásban rögzült 
is (!), és még a Soulavy-dobban az ék 
is a helyére visszaugrott. A váltófelvá-
gást a külső nyomok és a leszakadt 
ólomzár jelezte csupán. (22)

Visszatérve az 1974-ben történt „Sza-
joli” esethez, az aláváltás lehetőségét 
a vizsgálat az előzetes váltófelvágás mi-
att eleve kizárta (nem lehet a váltót köz-
pontból állítani), és a kényszeroldó gomb 
ólomzárja ép volt, illetve a gomb számláló-
ja is egyezett a jóval korábbi utolsó keze-
lés bejegyzett adataival.

A balesetvizsgálat megállapította azt 
is, hogy a 23 sz. váltó petróleumlámpás 
váltójelzője a felvágáskor nem lehetett 
kivilágítva, mert a lámpából hiányzott 
az üzemanyag, és a lámpabél is nagyon 
rövidre volt vágva. Így az átálló mozdony 

vezetője a váltó felvágásáért nem volt hi-
báztatható, hiszen a csúcssínek helyzetét 
az érvényes szabályok szerint nem kellett, 
hogy megfigyelje.

Ez a tény jelenleg is a szabályozás ér-
dekessége: az, hogy a simuló csúcs-
sín tereli a járműveket, az 1951-ben 
kiadott F.2. sz Utasításban még meg-
jelenik (4. ábra), a későbbi Utasítások-
ban azonban már nem találkozhatunk 
ezzel a kitétellel. A mai viszonyok kö-
zött, ahol váltójelző sok esetben nincs, 
ezek szerint nem várható el „jogi érte-
lemben” a mozdonyvezetőtől, hogy 
álljon meg az első helytelenül álló 
váltó előtt. Természetesen a képzés 
során az oktatók felhívják a tanulók 
figyelmét erre az egyszerű tényre (t.i. 
„amelyik simul, az terel”) de a bírósá-
gon azzal érvelni nehéz lenne, hogy 
a csúcssínek helyzetéből ki kellett 
volna találnia a mozdonyvezetőnek a 
váltó állását – mert nincs ilyen Utasí-
táspont.. Az F.1.sz. Jelzési Utasításban 
a váltójelző értelmezésénél szereplő 
rajzok véleményem szerint ebben az 
esetben „jogilag” nem vehetők figye-
lembe, mert nem ebből a célból kerül-
tek oda, csupán a váltójelzők jelzéseit 
értelmezik. Ezt a gondolatmenetet to-
vább fokozva a „csak kitérő irányban 
álló váltókra érvényes lassúmenetek” 
is egy izgalmas témakör, ha nincs 
a váltónak váltójelzője… (és esetleg 

3. ábra: Szajol, 1974. ápr. 15. – helyszínrajz a balesetet közvetlenül megelőző forgalmi helyzettel

4. ábra: Kivágat az 1951. július 1-jétől érvényes
F.2. sz. Forgalmi Utasításból – Kondor Balázs gyűjteményéből 
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még ívesített is, tehát ránézésre egyik 
sem egyenes irány – és téves lenne 
azt gondolni, hogy az azonos görbüle-
tű kitérő esetében mindig a nagyobb 
sugár az egyenes – lásd pl. Csajág).

További érdekesség, ami a vizsgálat 
során kiderült: az I. sz. állítóközpontba 
ugyan két dolgozó (vezető váltókezelő és 
váltókezelő) volt beosztva, de nem volt 
egyértelmű, hogy a baleset és az azt meg-
előző tolatási mozgás alatt a váltókezelő 

hol tartózkodott. A vallomások ellentmon-
dóak voltak és a szembesítések sem ve-
zettek eredményre. A vezető váltókezelő 
azonban elismerte, hogy mind a tolatási 
mozgáshoz, mind a vonatközlekedéshez 
a szóban forgó időszakban az állításokat 
és ellenőrzéseket egyedül végezte. A 
Véleményes jelentés összefoglalásában 
erre tekintettel a baleset bekövetkezésé-
ért csak a vezető váltókezelőt jelöli meg a 
Bizottság vétkesnek.

Szajol - 1994. december 2. (14)

A fentiek kiegészítéseképpen:

Szajol állomáson az 1974-ben és az 
1994-ben bekövetkezett balesetek között 
a biztosító berendezésen lényegi átalakí-
tást (ami a két baleset hasonlóságát mó-
dosíthatná) nem végeztek.

Az I. vágányról a VI. vágányra történő 
átállást (tolatási mozgást) a forgalmi szol-
gálattevő élőszóban engedélyezte az állo-
másra rendszeresített tolatásvezetőnek. A 
tolatást a vonatvezető is kísérte, de mind a 
ketten olyan helyen tartózkodtak, hogy az 
elsőnek érintett 43 sz. váltó jelzőjét csak 
közvetlenül a váltóra haladás előtt 20-40 
méterre láthatták, (a tolatásvezető a moz-
donyra, a vonatvezető, mint tolatásban 
részt vevő dolgozó a tolt kocsisor első 
kocsijára, de annak hátsó saroklépcső-
jére lépett fel – mindkét kocsi a kilátást 
leginkább gátló fedett kocsi [Ggs, Gbgs] 
volt). Sajnos a váltójelző jelzését egyikük 
sem figyelte meg – ehhez a járművekről le 
kellett volna szállniuk –, a kocsisortól kb. 
2 méterre eltávolodva már látszott volna a 
váltójelző.

A 43 sz. váltó felvágásakor (7. ábra) a 
kocsisor elején lévő 2 tengelyes Ggs ko-
csi első kerekének nyomkarimája az elálló 
csúcssínt megnyomta, a Soulavy-dobban 
a rugós rögzítés engedett, az állítórúd 
elcsúszott és a zárnyelv megnyílt, majd 

5. ábra: Szajol, 1974. ápr. 15. – a siklott járművek
baleset utáni helyzetéről készült rajz (16)

6. ábra: Szajol, 1974. ápr. 15. – a siklott járművek a baleset után

7. ábra: Szajol, 1994. dec. 2. – helyszínrajz a balesetet közvetlenül megelőző forgalmi helyzettel
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a simuló csúcssín is elkezdett mozogni, 
ezt azonban a lezárt retesz erősen akadá-
lyozta. Végül a reteszrúd az erő hatására 
elszakadt, a felhalmozódott mechanikai 
feszültség miatt a váltó csúcssínjeit nagy 
erővel a másik (kitérő) végállásba csapód-
tak, annyira, hogy még a zárnyelv is rá-
záródott. A 613 sz. vonat V43-1360 psz. 
mozdonya áthaladás közben a váltót eb-
ben a (félig-meddig rögzített) helyzetben 
találta (hiszen a zárnyelv rázáródott, de 
azt csak az evolut rugó által az állítórúd tö-
mör oldalának feszített ék csekély súrlódó 
ereje tartotta – tehát teljesen rögzítettnek 
nem mondhatjuk).

Az aláváltás lehetőségét a vizsgálat az 
előzetes váltófelvágás miatt eleve kizárta 
(nem lehet a váltót központból állítani), és 
a kényszeroldó gomb ólomzárja ép volt, 
illetve a gomb számlálója is egyezett a 

jóval korábbi utolsó kezelés bejegyzett 
adataival.

A 112 km/h sebességgel közlekedő 
vonat mozdonya és első kocsija a csodá-
val határos módon a kitérőben álló váltó 
300 m sugarú, túlemelés nélküli ívét és 
az azt követő 300 m sugarú ellenívet az 
engedélyezett kb. nyolcszorosának meg-
felelő centrifugális erő (18) ellenére „bevet-
te”, és az I. vágányon továbbhaladt (sze-
rencse, hogy ott nem gázolt el senkit). 
Végül ezt a vonatrészt a vonat elszakadá-
sa közben működésbe lépő önműködő 
légfék állította meg, a váltótól kicsit több, 
mint 500 méterre.

A 2. személykocsi a kitérőbe álló vál-
tón még szintén áthaladt, de az ellenívben 
a kereke a külső sínszálra felsodródva 
kisiklott, majd az első vágánnyal párhuza-
mosan haladva kiütött 2 db. (keresztme-

zős) felsővezeték tartó oszlopot, ezután a 
felvételi épület déli oldalába csapódott, az 
épület egy része leomlott (részben a ko-
csira), miközben a kocsi eleje lényegében 
megsemmisült – érthető, hogy a legtöbb 
halálos áldozatot itt találták (9. ábra). Az 
épületrészben lakások voltak, de szeren-
csére senki nem tartózkodott otthon. 

A 3.-ként besorozott személykocsi 
követte a 2. kocsit, azonban amikor az 
az épületnek csapódva hirtelen lelassult, 
a 3. kocsi oldalra kitört, de szerencsére 
nem az épület, hanem a vágányok felé, 
és elcsúszott a 2. kocsi mellett, és kb. 45 
fokos szögbe kifordulva, keresztben állt 
meg a vágányokon (vége a IV. vg-ig ért).

A 4.-7. kocsik szintén siklottak, kö-
vették a 3. kocsit, de szerencsére egy 
vonalban maradtak az I. vg. mellett / az 
I. vágányban (8. ábra).

8. ábra: Szajol, 1994. dec. 2. – a járművek helyzete a balesetet követően (a Véleményes jelentés melléklete)

9. ábra: Szajol, 1994. dec. 2. – a 2. kocsi maradványairól készült kép (iszolnok.hu)



112018. DECEMBER VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

A balesetben a helyszínen 29 fő, a kór-
házban további 2 fő elhunyt (szülők, gye-
rekek, testvérek, házastársak, család-
tagok, barátok, barátnők, munkatársak, 
ismerősök), és 56 főt kellett különféle sé-
rülésekkel ellátni és kórházba szállítani. 
Ezúton is tiszteletünket és részvétünket 
fejezzük ki az áldozatoknak és hozzátar-
tozóiknak. A kegyelet érzésén túltéve ma-
gunkat folytatjuk a szakmai elemzést.

A Véleményes jelentés szerint a moz-
donyvezető mintegy 40 m-re a váltótól 
észlelhette annak helytelen állását. Ilyen 
sebesség mellett ezt a jármű kb. 1,3 sec 
alatt teszi meg, cselekvésre nem volt idő, 
de talán jobb is, hogy nem fékezett rá 
(nem tudhatjuk, hogy a bemerevedő for-
góvázak miatt a kocsik már a váltón kisik-
lottak volna, és azt sem tudhatjuk, hogy 
ez esetben a következmények súlyosab-
bak vagy kisebbek lettek volna). 

A vizsgálat során a biztosítóberende-
zés szolgáltatásait is áttekintették. Meg-
vizsgálták a váltók végállásának villamos 
úton történő ellenőrzésének lehetőségét, 
de ezt pénzhiányra hivatkozva elvetették.

Véleményem szerint ezt akkor illett 
volna megoldani, amikor a fényjel-
zősítés miatt átalakították a beren-
dezéseket, kábeleket fektettek. Az 
FM2525 rendszert kellett volna eleve 
így tervezni. Egy egyszerű, de meg-
bízható villamos ellenőrző szerke-
zet a folyamatos végállásfigyelést a 
vonatvágányutak lezárásának idejére 
megoldhatta volna, kiváltva a mecha-
nikus ellenőrző reteszeket. Nehéz el-
hinni, hogy a szakemberek akkoriban 
nem mérlegelték ezt a lehetőséget. 
Valószínűsítem, hogy anyagi okokból 
maradt el ez a biztonságot erősen 
fokozó megoldás. Ma már sokkal 
nehezebben lenne kivitelezhető (is-
mét kábelárkokat ásni, módosítani 
az áramköröket), és amúgy is a me-
chanikus berendezések fejlesztése 
helyett a kiváltásuk a fő cél.

A balesetvizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy:

–  a váltókezelő a kiképzése végén 
tett vizsgát és az állomási biztosító-
berendezési vizsgát egyaránt nem 
bizottság, hanem csak egy oktató 
előtt tette le, és a vizsgák megfelelő 
dokumentálása is elmaradt.

–  a váltókezelő a vizsgáját szeptember 
elején, a biztosítóberendezésből 
október elején tette le, első önálló 
szolgálata az I. sz. állítóközpontban 
november 6-án volt (a balesetkor a 
8. önálló szolgálatában volt ebben a 
toronyban).

–  az anyagokban ugyan nem lelhető 
fel, de a baleset időszakában mon-
dogatták, hogy nem sokkal az előtt 
szüntették meg Szajol I. sz. állító-

központjában a második dolgozót. 
Erre utalást azonban sehol nem ta-
láltam. Tény, hogy 1974-ben még 
ketten voltak beosztva oda.

Az eset számomra legmegdöbbentőbb ta-
nulsága azonban ez a kérdés-felelet, ami 
a váltókezelő rendőrségi meghallgatásán 
hangzott el – december 13-án, amikorra 
már lett volna lehetősége „felkészülni” a he-
lyes válaszok tekintetében (lásd 10. ábra).

Nem, nem, nem és százszor is nem! 
Az ellenőrzőreteszt azonnal fel kell oldani, 
amint a vonat elhaladt. Azért kell feloldani és 
feloldva tartani, hogy egy esetleges váltó-
felvágás felismerhető legyen akkor is, ha a 
próbaállítás „bármi miatt esetleg” elmarad-
na. Mert az a váltó, amire az SH berende-
zésen ellenőrzőreteszt szereltek, nagyobb 
sebességű menetekben lehet érintett, 
amelynél ilyen tragédiával járhat egy előze-
tes és észre nem vett váltófelvágás.

Kedves oktató és vizsgabiztos kollégák!

Javaslom, hogy ezt a baleset-megelőző 
szabályt kiemelten oktassátok és kér-
dezzétek vissza, de ne csak annyit, hogy 
a váltóellenőrzés, illetve a próbaállítás 
egy fontos dolog. Hanem azt is, hogy az 
ellenőrzőretesznek mi a szerepe, és MI-
ÉRT baj, ha lereteszelve hagyjuk a váltót 
vonatközlekedési szünetekben és tolatási 
mozgások lebonyolítása közben.

Sajnos sok esetben látni, hogy a retesze-
lés kifejezetten a váltóállítással összefüg-
gésben történik.
Ha a váltót egyenesből állítani kell, akkor:
1.  reteszt feloldja (miért volt egyáltalán 

lezárva???),
2.  váltót állítja.

Amikor vissza kell állítani egyenesbe, ak-
kor pedig:
1.  váltót visszaállítja,
2.  reteszt automatikusan rázárja – ha 

kell, ha nem, még tolatás közben is, 
gondolkodás nélkül.

Sajnálattal kell megosztanom azt a sze-
mélyes tapasztalatomat, hogy a váltófelvá-
gások felismerésében az ellenőrzőretesz 
szerepe szinte soha nem jelenik meg a 
képzési anyagokban, mindig csak a pró-
baállítás. Még a tragédia okait feldolgozó 
videóban sem jelenik meg az ellenőrzőre-
tesz szerepe.

10. ábra: Szajol, 1994. dec. 2. – a váltókezelő
rendőrségi meghallgatásáról szóló jegyzőkönyv részlete

Pedig az ellenőrzőreteszek lelkiis-
meretes kezelésével (feloldva tartá-
sával) egy ilyen szintű tragédiát, mint 
a szajoli, ugyanúgy meg lehet előzni, 
mint a próbaállítással.

Javaslom tehát (a próbaállítás szerepét 
és fontosságát nem kisebbítve vagy le-
becsülve), hogy az ellenőrzőretesz oldva 
tartása és annak miértje jelenjen meg a 
képzésekben.

Ercsi – 1990. október 17.
Igazán nem mondhatjuk, hogy nem kap-
tak a vasutasok komoly figyelmeztetést „A 
szajoli tragédia” előtt. Négy évvel előtte 
ugyanis kisiklott a 4228 sz. személyvo-
nat késő este (22.30) behaladás közben 
Ercsi állomáson. Mindössze egy újságki-
vágatból és egy rövid baleseti jelentésből 
tudok az esetről, feldolgozása még várat 
magára. Ami azonban biztos: a bejára-
ti váltók közül a 14 számút előzetesen, 
tolatási mozgással felvágták, lereteszelt 
állapotban. Mivel a váltókezelő sem pró-
baállítást nem tartott, sem a reteszt nem 
kezelte szabályosan (nem oldotta fel vo-
natmentes időben), a siklás bekövetke-
zett. A mozdony és az első kocsi siklott, 
a kocsi oldalára dőlt, aminek 2 súlyos és 
4 könnyű sérült lett a szomorú „eredmé-
nye”. Szerencsénk volt, a késő este közle-
kedő vonaton nem sokan utaztak.

Sajnos a figyelmeztetés nem használt, 
„A szajoli tragédia” 4 év múlva tömegsze-
rencsétlenség formájában bekövetkezett.

Vác – 2000. március 20. (14)
„Szajol után” (ha lehet ezt egy időszámítás 
elejének tekinteni) 6 évvel ismét kísérteti-
esen megegyező okokra visszavezethető 
baleset zajlott le Vác állomáson. Nem vélet-
lenül lett az erről szóló cikk címe a forgalmi 
dolgozók lapjában „Gyorsan felejtünk”.

Nézzük az esetet röviden:
Az állomás IV. sz. jobb átmenő fővá-

gányáról lezárt vágányúton, jelzőkezelés 
mellett (egy zöld fénnyel) 20:28-kor kiha-
ladó 2228 sz. vonat (BDV motorvonat) a 
9 sz. átszelési váltó „b” oldali csúcssínje-
in mellékirányba (kitérőbe) terelődött és 
Verőce jobb vágány helyett a VI. vágány 
folytatását képező csonkavágányra futott, 
ahol az ott álló 2 db. teherkocsira ráütkö-
zött. A kihaladás során a mozdonyvezető 
észlelte az átszelési váltó helytelen állá-
sát, ezért a kb. 70-80 km/h sebességet 
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az ütközésig 54 km/h-ra sikerült csök-
kenteni, ezzel ütközött a teherkocsikra. 
3 könnyű sérülttel „megúsztuk”, pedig 
sokkal, de sokkal nagyobb baj is lehetett 
volna. Hihetetlen szerencsénk volt eb-
ben az esetben.

Sajnos az előzmények ez esetben is 
könnyen kitalálhatók. Igen, a vonat köz-
lekedése előtt tolatási mozgást végeztek, 
és annak során, figyelmetlenségből fel-
vágták a 9b sz. váltót. Igen, a retesz is le 
volt zárva teljesen szabálytalanul, így nem 
segíthetett a váltófelvágás későbbi felis-
merésében.

Az 52047 sz. tehervonat VII. vágányra 
érkező szerelvényét az állomási tolató-
mozdony („tartalék”) a III. sz. bal átmenő 
fővágányra ??? állította át. Utána a moz-
dony a IV. sz. jobb átmenő fővágányon 
??? járt körül. Körüljárás közben a 9b sz. 

váltót tévesen kezelték, így azt a gép fel-
vágta. Azonban a kezelés során a reteszt 
is azonnal lezárták (ahogyan már említet-
tem: „retesz fel, váltó fel”, visszaállításkor 
„váltó le, retesz le” a rutinszerű kezelési 
sorrend szinte minden esetben. De rossz 
rutin, rossz beidegződés. A reteszt ugyan 
nem tudják, hogy miért, de szinte minden 
esetben azonnal rázárják). A gép körüljá-
rása után közlekedett a 2228 sz. vonat a 
IV. sz. átmenő fővágányon. 

A ??? jelekkel az előző bekezdésben 
arra utalok, hogy átmenő fővágányt  
tehát ahol nagyobb sebességgel közle-
kednek a vonatok, csak elkerülhetetlen 
esetben szabad tolatásra, illetve járműtá-
rolásra még ideiglenesen is felhasználni, 
a fokozott veszély miatt.

Miskolc-Gömöri – 2015. július 1. (21)
Következő eset ez a nemrég történt ve-

szélyeztetés. Itt szerencsére baleset nem 
alakult ki. Nézzük a részleteket, röviden!

Az 5433 sz. vonat közlekedése előtt az 
I. sz. bal átmenő fővágányban fekvő 27 sz. 
váltót tolatási mozgással felvágták, de nem 
vették észre. Szerencsére az ellenőrző re-
tesz nem volt lezárva, így az nem sérült.

A tolatás befejezése után szándékoz-
tak bejárati vágányutat beállítani Miskolc-
Repülőtér felől a helyes bal vágányról az 
I. sz. átmenő fővágányra. A vágányút be-
állítása azonban nem sikerült, mert a 27rE 
egyenes irányú ellenőrzőreteszt az előze-
tes váltófelvágás miatt lezárni nem lehetett.

Végre egy jó példa arra, hogy az ellen-
őrzőretesz valóban segít megelőzni egy 
balesetet!

Azonban a történetnek itt a legna-
gyobb megdöbbenésemre nem lett vége. 
Az állító központban szolgálatot teljesítő 
külső forgalmi szolgálattevő ugyanis nem 
ismerte fel a problémát, próbaállítást 
azután sem tartott, hogy a reteszelés el-
akadt. A retesz hibájára gyanakodott, és 
elfogadta, hogy ha az állítóemeltyű meg-
felelő helyzetben áll, akkor semmi baj 
nem lehet. Sőt, bejelentette a szabad 
bejáratot, majd a vonatot a bejárati jelzőre 
kivezérelt Hívójelzéssel közlekedtették. 
Erre gondolok, amikor azt írom, hogy 
még az ilyen berendezést rendszeresen 
kezelő dolgozók között is előfordul, hogy 
valaki nincs tisztában az ellenőrzőretesz 
értelmével és céljával.

A csekély (max. 15 km/h) sebességgel 
bejáró vonat figyelmes mozdonyvezetője 
a helytelenül álló 27 sz. váltó előtt (észlel-
ve, hogy az foglalt vágányra terel) megállt, 
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megelőzve egy esetleges siklásos bal-
esetet.

Ebből az esetből nemcsak a váltóke-
zelői őrhelyen szolgálatot teljesítő külső 
forgalmi szolgálattevő szakismerethiánya 
állapítható meg, hanem az is, hogy a me-
chanikus biztosítóberendezések csak fel-
készült (a lehetséges esetekre és okokra a 
gyakorlatban is kiképzett) dolgozók fegyel-
mezett szolgálatellátása mellett biztosíthat-
ják megfelelően a vonatok közlekedését. 
Örvendetes azonban az a megállapítás, 
hogy a mozdonyvezető figyelmes volt.

Budapest, Déli pu. – 2016. június 9.
Az utolsó (szintén csak röviden) megemlí-
tett eset során egy váltót oda-vissza (!) fel-
vágtak, mire a felvágás ténye szerencsére 
megállapításra került. 

Budapest Déli pu-on egy szerelvény 
XII. vg-ról kitolása közben vágták fel a 
35 sz átszelési váltó „a” oldali csúcssínjeit 
(a felvágás észrevétlen maradt), majd ezt 
a váltót gyök felől érintve (az állítóemeltyű 
helyesen állt) kijáratták rajta a 852 sz. vo-
natot (IV.-ről T2-re), ami a váltót ismételten 
felvágta, de ezt a mozdonyvezető nem 
észlelte. A „vissza-felvágáskor” természe-
tesen a csúcssínek áttolódtak ugyan, de 
nem kerültek végállásba, a váltó nem rög-
zült, és a Soulavy-dob se került rögzített 
helyzetbe. A következő vonat kijáratának 
beállításakor vették észre, hogy a 35b állí-
tóemeltyű elakad a próbaállítás legelején. 

Erre a váltóra ellenőrzőreteszt nem 
szereltek fel (csúccsal szemben csak kijá-
ró vonat érinti), említést ebben a cikkben 
csak az eset furcsasága miatt érdemelt.

Zárszó

Az itt elemzett balesetekkel érintett állo-
mások átépültek, illetve átépítésük várha-
tó. A modern biztosítóberendezésekkel 
az említett okok miatt események már 
nem fordulhatnak elő. Azonban nagyon 
sok vonóvezetékes váltót használunk or-
szágszerte az átmenő fővágányokban is, 
sok ilyen váltón még 100 km/h sebes-
séggel közlekedhetnek a vonatok. És az 
ördög nem alszik...

Végezetül álljon itt a cikk elején talál-
ható táblázat folytatása, kiegészítve a 
cikkben körüljárt okokból bekövetkezett 
balesetekkel (természetesen nem teljes 
körű gyűjtés).

Köszönetnyilvánítás
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(13)  https://www.youtube.com/watch?v=fO7aVTcwqBs (Váltófelvágás 1960)
(14)  MÁV Bp. Ig. VBO 8662/1974 sz. Véleményes jelentés
(15A)  F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1967, 61. oldal, 293.b. pont 4. mondata
(15B)  F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1967, 65. oldal, 320. pont 1. mondata
(16)  KPM Vasúti Főo. MÁV Vezérig. VBÖO Gy 7/180/1974 sz. Jelentés
(17)  MÁV Bp. Üig. VBI 6839/1994 sz. Véleményes jelentés
(18)  Pályás balesetvizsgáló jelentés, 1995. január 5., Daczi László
(19)  https://www.youtube.com/watch?v=wOh4HV6rUAU
(20)  Forgalom újság (2000 / 4. szám) Lukács Béla: Gyorsan felejtünk c. cikk
(21)  KözlekedésBiztonsági Szervezet, 2015-0655-5 sz. Zárójelentés (Miskolc Gömöri)
(22)  KözlekedésBiztonsági Szervezet, 2011-622-5 sz. Zárójelentés (Albertfalva)
(23)  KözlekedésBiztonsági Szervezet, 2012-372-5 sz. Zárójelentés (Kőbánya-Teher)

Azonos okokból bekövetkezett események példagyűjteménye (zárójelben a halálos áldozatok száma)

A szóban forgó példaesemény
Hasonló okból 

bekövetkezett eset(ek)

Dátum Hely Következmény Ok Dátum Hely

1994.12.02. Szajol (31)
Közlekedés előzetesen 
felvágott váltón

A váltó használhatóságáról való meggyőződés 
elmulasztása
ÉS
az ellenőrzőretesz helytelen kezelése

1974.04.15. Szajol

1990.10.17. Ercsi

2000.03.20. Vác

Die Prüfung der “Szajol-typischen (mit Weichenauffarung) Unfälle mit allgemeiner 
Analysierung der Weichenumstellung mit Ziehleitung
1974 und 1994 sind zwei schwere gemeinausfallende Unfälle mit Weichenauffahrung in 
Szajol passiert. Voriger hat kein tödliches Schlachtopfer gehabt, aber wegen des letzteren 
sind 33 Leute gestorben. In diesem Artikel werden die Unfallstellen wegen der Auffahrung 
der Ziehleitungsweichen erstlich analysiert, aber auch die anderen Risiken bezüglich der 
Ziehleitungsweiche bemerkt. Vor der konkreten Vorstellung der Unfälle werden die Logik 
solcher Anlagen, die Sicherheitsrisiken und die Bemühungen für die Reduktion der Risiken 
umgezogen, damit die Analysierung der Unfälle einfach verstehbar ist.

Introduction of point-splitting railway accidents with general analysis of pull-wire 
point setting
In 1974 and in 1994, two serious railway accidents happened in Szajol station; reason 
for both cases was the same: point-splitting. Thanks God, the first one was not attached 
with casualties, but, second one claimed 33 victims (deaths). The article mostly focuses 
on accident situations reasoned by splitting of pull-wire points, but other risks of pull-wire 
points are mentioned, too. Before giving details about the two accidents, logical structure 
and safety risks of these systems will be shown; moreover, we try to emphasize the efforts to 
decrease risks in order to give a better understanding about accident analysis.
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Bevezető

Az erősáramú szimuláció ügyének alaku-
lását jelenleg a következő tények/történé-
sek határozzák meg:

1. Jó hír, hogy általános egyetértés 
kezd kialakulni arról, hogy az erősáramú 
szimuláció eredményein sok múlik. Jelen-
tős költsége van annak is, ha nem elég-
séges a vontatási rendszer teljesítménye, 
ahogyan annak is, ha felesleges vagy 
túlméretezett kapacitások kerülnek be-
építésre. Nem szerencsés a „pontatlanok 
vagyunk, de legalább jó nagy rátartással 
dolgozunk” alapelv. Ezért fontos, hogy 
megfelelő színvonalú munkák készülje-
nek.

2. Jelenleg több szabvány, irányelv 
is foglalkozik erősáramú szimuláció-
val: MSZ EN 50388, MSZ EN 50163, 
1301/2014/EU (energia alrendszer), 
42177/2014/MAV. Sajnos ezek nem 
elégségesek.

3. Halvány reménysugárt jelent, hogy 
EN 50641 néven új európai szabvány ké-
szül, ami igen magas színvonalú munka, 
mégsem old meg mindent. Egyelőre nem 
fogadták el, hatálybalépésének ideje bi-
zonytalan.

4. A MÁV saját szimulációs tervezési 
segédletet és („feltét füzetet”) készíttet. 
Mindazonáltal felmerül a kérdés: nem 
inkább az európai szabványban kellene 
megjelennie a magyar igényeknek?

5. Elképzelhető, hogy a MÁV saját 
validációs rendszert fog működtetni mért 
adatok alapján. Szeretném remélni, hogy 
ez megfelelő türelmi idővel, hasonlóan 
transzparens formában történik majd, 
mint az a készülő prEN 50641 szabvány 
esetében látható (nyilvános bemenő ada-
tok, nyilvános elvárt kimenő adatok, ele-
gendő idő az implementálásra).

6. A 2018-as harkányi erősáramú kon-
ferencián meghallgattuk a feltétfüzetet és 
a MÁV-os validálási rendszert előkészítő 
kolléga előadását. Azt hallottuk, hogy (1) 
nem foglalkozik a készülő európai szab-
vánnyal, mert azt zsákutcának érzi, (2) a 
készülő validálási rendszert szemben az 
európai gyakorlattal titkos (!!!) mért ada-
tok alapján képzeli el.

A továbbiakban ismertetem:
1. véleményem szerint mi hiányzik 

az alapvetően jó szellemű és szakmailag 
igényes, készülő európai szabványból, 
továbbá miért lenne fontos egy erősebb 
magyar jelenlét a szabvány alakításában?

2. Arra az esetre, ha mégsem jelenik 
meg az európai szabvány, hanem saját 
feltétfüzetet és/vagy validációs rend-
szert készít a MÁV, ismertetni szeretném 
azokat a módszertani kérdéseket, ahol 
többféle megoldás is létezhet, vagyis a 
faékszintű megoldás és a „state-of-the-
art” is elfogadható. Mivel nincs megha-
tározva egy minimumszint, az árverseny 
egyértelműen a faéknek kedvez, és csak 
a szimulációt végző vállalkozó személyes 
elkötelezettségén múlik, ha igényesebb 
megoldást választ. A javasolt beruházás 
műszaki paramétereinek (alállomási be-
épített teljesítmény, ill. nyíltvonali vezeték 
elrendezés) meghatározása szempontjá-
ból azonban nem elégséges és nem meg-
nyugtató a „faék” megoldás.

3. Végezetül szeretném kifejteni, hogy 
miért nagyon problémás, ha egy validálási 
rendszer nem nyilvános adatok alapján tör-
ténik. Továbbá példákkal fogom illusztrál-
ni, miért gondolom azt, hogy egy validálási 
rendszer nem válik kijátszhatóvá azáltal, 
hogy nyilvános adatok mentén készül.

Semmiképpen sem gondolom, hogy 
a bölcsek kövét birtokolnám, de mivel 
az utóbbi 10 évben Magyarországon a 
legtöbb erősáramú szimulációs vizsgá-
latát mi készítettük, saját magunk által írt 
szoftverekkel (sikeresen), továbbá két kü-
lönböző validáló szervezet is jóváhagyta 
korábbi munkáinkat, ezért kérem, hogy 
gondolataimat legalábbis mint egy rele-
váns vállalkozói álláspontot kezeljék.

Mi a prEN-50641 előszabvány 
státusza?

A már hivatkozott harkányi előadáson 
azt hallottam, hogy az európai szabvány 
zsákutca, hiszen első körben nem került 
elfogadásra, valamint 40 oldalnyi kritikai 
észrevétel érkezett hozzá.

Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyel-
met, hogy a szabványt:

1. a számszerű többség támogatta.
2. a súlyozott szavazáson is el fogják 

fogadni már akkor is, ha csak Németor-

szág a negatív szavazatát pozitívra módo-
sítja. Ez szerintem borítékolható, hiszen 
egy német szabványról van szó.

3. Az, hogy 40 oldalnyi – egyébként 
túlnyomóan konstruktív – észrevétel érke-
zett a szabványhoz, az véleményem sze-
rint inkább a szabvány rangját emeli, és 
azt mutatja, hogy egy nagyon komolyan 
veendő dokumentumról beszélünk, ami-
nek elkészültét nagy várakozás övezi.

4. A kritikai észrevételek egyike sem 
a szabvány transzparens voltát kritizálta, 
vagyis, hogy nyilvános bemenő adatok és 
nyilvános kimenő adatok mentén történ-
jen a validálás.

Úgy gondolom, nem zárható ki, hogy 
az EN-50641 elfogadása elakad. De ér-
demes felkészülni arra az esetre is, ha 
elfogadják és kötelező érvényű lesz Ma-
gyarországon is. Nem az történik-e majd, 
hogy a magyar cégek elfecsérlik az ener-
giáikat a hazai validációs rendszernek 
való megfelelésre, ahelyett, hogy az uniós 
szabványalkotást követnék, így lemarad-
nak arról, hogy az uniós szinten verseny-
képessé váljanak?

Magyar szemmel mi hiányzik
a prEN-50641 előszabványból?

A korábban általam dicsérő szavakkal ille-
tett szabvány hátránya, hogy egyértelmű-
en a nyugat-európai viszonyokra készült. 
Ennek megfelelően a következőket hiá-
nyolom belőle:

1. A teszt-menetrendben szereplő va-
lamennyi mozdony visszatáplálni képes, 
inverteres mozdony. Magyarországon, 
sőt szerintem Európa nagyobbik részé-
ben közel sem ilyen rózsás a helyzet. 
Fontosnak gondoltam volna diódás és 
tirisztoros járművek szerepeltetését is a 
menetrendben.

2. Erősáramú szempontból pontszerű 
állomásokkal számol. Magyarországon 
rendszerint az állomások teljes hosszában 
megkerülő vezetékeken folyik az áram. Az 
állomás területén haladó mozdonyok táplá-
lása az állomás közepén található kapcso-
lókerten keresztül valósul meg.

3. Magyarországon jelentős mennyi-
ségű, helyhez kötött fogyasztó található 
állomásokon: váltófűtések, szerelvény 
előfűtések, stb… Ezek megfelelő kezelé-
sével az előszabvány nem foglalkozik.

Az erősáramú szimuláció
aktuális módszertani kérdései
A validáció problematikája

A 2018-as harkányi konferencián több előadás is foglalkozott az erősáramúval. Ezek egyikét jómagam tartottam. Akkor 
úgy éreztem, hogy a szűkös idő miatt nem lehetett megfelelő mélységben tárgyalni a nagyon is fontos aktuális kérdéseket, 
ezért már ott elhatároztam, hogy egy cikket szentelek a témának. Ennek eredményét látja a kedves olvasó.

DOLHAY MÁRK
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4. Végezetül: az előszabványban a 
vasút-dinamikai és az erősáramú szintet 
tökéletesen kidolgozták, de a köztes biz-
tosítóberendezési szintet egyáltalán nem. 
Az előszabvány forgalmi szempontból 
pontszerű állomásokban gondolkodik, a 
köztes szakaszokon pedig figyelmen kívül 
hagy mindenféle utolérés-kizárási mecha-
nizmust.

A forgalmi szimulációval
kapcsolatos
nyitott módszertani kérdések

Egy erősáramú szimuláció nem lehet 
pontosabb, mint az a forgalmi szimuláció, 
amire épül. Ezért a magyarországi vizsgá-
latoknál feltétlenül szükséges a magyar 
sajátosságokat figyelembe venni.

Mindenekelőtt szükséges eldönteni, 
hogy a forgalmi szimulátor a teljes ma-
gyar biztosítóberendezési funkcionali-
tást és F.1, F.2 szerinti vonatközlekedést 
legyen-e képes szimulálni, vagy meg le-
het-e határozni egy elégséges szintet, 
ami normál menetrendi esetekben már 
dinamikailag egyenértékű kimenetet 
biztosít.

Javaslat: egy ilyen elégséges szint lehet-
ne a következő:

–  állomáson belüli vágányutas közle-
kedés a valóságos helyzetnek meg-
felelő sebességgel történjen, ami 
függvénye az érintett váltók egye-
nes- vagy kitérő állásának, valamint 
az egyéb érintett objektumokra vagy 
szakaszokra érvényes megenge-
dett maximális sebességeknek.

–  a nyíltvonali közlekedésben érvé-
nyesülni kell az utolérés- és ellen-
menet-kizárási feltételeknek.

Mindezek egyébként megjelenhetné-
nek egy „forgalmi szimulációs feltétfüzet-
ben”.

Az erősáramú szimuláció
nyitott módszertani kérdései

Koncentrált impedanciaérték kiszámí-
tásának módja tetszőleges felsőveze-
ték-típushoz

Aki erősáramú szimulációval foglalko-
zik, előbb-utóbb beleütközik abba prob-
lémába, hogy valamely felsővezetéki el-
rendezéshez nem talál megbízható vonali 
impedanciaértéket.

Logikus lépés, hogy készíteni kell egy 
eszközt, ami megfelelő biztonsággal ki-
számítja a szükséges impedanciát. Ekkor 
merül fel a következő probléma: több al-
goritmus is fellelhető, melyek más-más 
eredményt adnak. Vannak cégek, melyek 
az impedanciaszámítás nagyágyúi, ők vi-
szont nem adják közre a módszerüket (vé-
gül is érthető módon).

A magunk részéről némi vargabetűk 
után az [1] könyvben megadott képleteket 
felhasználva készítettük el az immár vég-
legesnek szánt, saját impedanciaszámító 
algoritmusunkat. Ez utóbbi utat azért is 
javasolnám mindenkinek, mert nemcsak 
a módszer van közel százszázalékosan 
megadva, hanem megfelelő validációs 
adatok is, amikkel ellenőrizni lehet a prog-
ram működését (lásd 1. ábra).

Javaslat: ha készül egy szimulációs 
módszertani segédlet, szerintem indokolt 
lenne behivatkozni vagy ismertetni egy 
módszert, ami már elfogadható pontos-

sággal kiszámítja a vonali impedanciát 
egy tetszőleges környezetbe helyezett, 
tetszőleges hosszlánctípus egy 1 km-es 
szakaszára.

A felsővezeték reprezentációja

Szükséges eldönteni, hogy milyen ese-
tekben mely áramköri reprezentáció elfo-
gadható. Az alábbiakban négy lehetséges 
módszert ismertetek:

1. A felsővezetéki rendszert egy kon-
centrált impedanciával helyettesítjük, 
mely az állomásközéppontokat köti ösz-

1. ábra: A saját impedanciaszámító eszközünk az [1] könyvben megadott
módszerrel és validációs adatokkal

2. ábra: Pontszerű állomások, a közöttük levő felsővezeték
koncentrált impedanciával reprezentálva
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sze, és amelyet a vonatok a térbeli elhe-
lyezkedésüknek megfelelően arányosan 
több részre bontanak.

2. Az állomásokat a kapcsolókerttel 
és a megkerülővezetékekkel ábrázoljuk. 
Az állomás területén tartózkodó moz-
donyok és a helyhez kötött állomási fo-
gyasztók által felvett áram ezen a ponton 
jelentkezik. A bejárati jelzők közötti felső-
vezetéki rendszert egy koncentrált impe-
danciával helyettesítjük.

3. Az állomásokat a kapcsolókerttel 
és a megkerülővezetékekkel ábrázoljuk 
bejáratonként megosztva. A bejárati jel-
zők közötti nyílt vonali felsővezetéki rend-
szert vágányonként egy-egy koncentrált 
impedanciával helyettesítjük.

4. A legpontosabb és egyben leg-
inkább számításigényes módszernél 
minden egyes vezető külön szerepel. A 
tápszakaszt felbontjuk homogén szaka-
szokra, melyeken a vezetők száma, minő-
sége, valamint a rajtuk folyó áram értéke a 
végponti hatásoktól eltekintve nem válto-
zik. Egy „s” km hosszúságú szakasz ára-
mai és feszültségei közötti viszonyt leírja 
az előző fejezetben említett impedancia 
számító módszer által alkalmazott impe-

dancia mátrix s-szerese, kiegészítve a 
végponti hatásokkal.

A prEN-50641 a 2x25 kV-os esetben 
már csak a többvezetős módszerrel enge-
di meg a számítást.

Nem-lineáris módszer

2009-ben, amikor először használtuk a ma-
gunk nem-lineáris algoritmusát, még hosz-
szan kellett magyarázni, miért nem-lineáris 
a modell, és miért csak iteratív vagy más-
képp numerikus megoldás alkalmazható.

Mostanra szerencsére a hazai köz-
gondolkodás megváltozott a kérdésben. 
Ennek egyik oka, hogy ismertté vált a 
nagy villamosenergia-hálózatokhoz kifej-
lesztett „Power-flow” módszer, ami egyér-
telműen nem-lineáris modellel dolgozik. 
A 42177/2014/MAV dokumentum és a 
prEN 50641 már szintén előírja a nem-
lineáris modellezést.

Mindazonáltal a közelmúltban részt 
vettem olyan egyeztetéseken, ill. előadá-
sokon, melyek meggyőztek, hogy talán 
nem árt néhány szót vesztegetni arra, 
miért nem-lineáris a modell és miért csak 
numerikus (iteratív) módszer használható.

A folyamat úgy zajlik, hogy a forgalmi 
szimulátor megfelelő sűrűséggel (pl. má-
sodpercenként) megadja, hogy az egyes 
mozdonyok hol vannak és mekkora mecha-
nikai teljesítényt adnak le. Ebből az adott 
mozdonyra jellemző hatásfok ismeretében 
kiszámíthatjuk, hogy mekkora villamos tel-
jesítményt kell felvenni a hálózatból. Ha-
gyományos, lineáris módszernél a program 
a névleges feszültséget és a betápláláshoz 
képest 0° fázisszöget feltételezve megha-
tározza a mozdony által felvett áramvektort, 
majd a továbbiakban ezzel számol.

A valóságban az áramköri számítás 
megkezdésekor sem az áramszedőn mér-
hető (vagy számítható) feszültség abszo-
lút értéke, sem annak fázisszöge nem 
ismert. Sőt, ha több mozdony tartózkodik a 
tápszakaszon, akkor mindegyik áramsze-
dőjén más és más effektív feszültség- és 
fázisszög érték mérhető, ill. számítható.

Egy adott mozdony áramszedőjén a 
feszültségvektor abszolút értéke ill. fázis-
szöge éppen az általa és a többi mozdony 
által felvett áramvektor hatására változik 
meg, ami viszont a feszültségvektor függ-
vénye. Ezért csak iteratív, más szóval nu-
merikus algoritmus vezethet megfelelő 
pontosságú eredményhez.

A fentiek fontos következménye, hogy 
mivel egy adott mozdonyon eső feszültség-
vektorra a többi mozdony is hatással van, 
ezért nem lehet külön-külön számolni 
az egyes mozdonyok áramát, majd azo-
kat összeadni. A szuperpozíció csak akkor 
alkalmazható, ha a rendszer lineáris.

A modell egyébiránt azért sem li-
neáris, mert a számításban minden 
mozdony esetében szerepelnie kell a 
P=U*I*cos(phi) kvadratikus egyenletnek 
is, ahol minimálisan U és I is változók. 
Két változó szorzata esetén pedig már 
nem beszélhetünk lineáris egyenletről, ill. 
egyenletrendszerről, ezért nem is számít-
ható ki direkt módszerrel - például Gauss-
eliminációval vagy LU felbontással.

Javasolnám, hogy ha készül egy szi-
mulációs segédlet vagy feltétfüzet, akkor 
a nem-lineáris számítási módot kell elő írni.

Állomási fogyasztók kérdése

Állomási helyhez kötött fogyasztókat 
(például váltófűtés) rendszerint ohmos 
terhelésként szoktuk figyelembe venni, 
vagyis az általuk felvett áramvektorok ab-
szolút értéke arányos, a fázisszöge pedig 
egyenlő az adott ponton számított feszült-
ségvektoréval.

Ennek némileg ellentmond, hogy mivel 
a váltófűtéseket termosztát kapcsolja ki-
be, ezért a feszültségcsökkenés hatására 
vélhetően hosszabb ideig lesznek bekap-
csolva. Ilyen módon sok váltó esetén sok-
kal inkább lehet modellezni a váltófűtéseket 
állandó teljesítményű, vagyis nem line-
áris fogyasztóként. Viszont onnantól, hogy 

3. ábra: Az állomásokat a kapcsolókerttel és a megkerülővezetékekkel,
az állomásközt pedig koncentrált vezetővel modellezzük

4. ábra: Az állomásokat a kapcsolókerttel és a megkerülővezetékekkel modellezzük,
az állomásközt pedig vágányonként koncentrált vezetővel

5. ábra: Többvezetős módszer
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egy bizonyos hőmérséklet alatt a váltófűté-
sek már állandóan bekapcsolt állapotban 
vannak, megint sokkal inkább lineáris, 
vagyis ohmos fogyasztókra hasonlítanak.

Javaslat: a készülő tervezési segéd-
let, ill. feltétfüzet egyértelműsítse, milyen 
módon kell figyelembe venni a különböző 
helyhez kötött fogyasztótípusokat.

Az erősáramú szimuláció 
és a forgalmi szimuláció 
együttműködésének kérdése

Visszahatás a forgalmi szimulátorra
Hagyományosan a forgalmi és az erősára-
mú szimulátor közötti adatáramlás egyirá-
nyú. A forgalmi szimulátor produkál pilla-
natnyi pozíció- és teljesítményadatokat, 
az erősáramú szimulátor pedig kiszámítja 
az ezekhez tartozó áramokat és a feszült-
ségeket. A valóságban ha a felsővezeték-
ben leesik a feszültség, akkor a mozdo-
nyok nem lesznek képesek ugyanakkora 
teljesítményt felvenni, aminek hatására a 
vonóerejük is kisebb lesz, így később érik 
el céljukat. Indokoltnak látszik, hogy a 
feszültség csökkenéséből adódó teljesít-
ménycsökkenés megjelenjen a forgalmi 
szimulátorban, ami csak kétirányú adat-
kapcsolattal lehetséges.

Ez nyilván komplikálja és lelassítja a 
szimulációs folyamatot. Egyrészt a forgal-
mi szimulátorban egyszerre kell futni az 
összes vonatnak, másrészt egyszerre kell 
futni a forgalmi és az erősáramú szimulá-
toroknak, harmadrészt meg kell oldani a 
szimulátorok közötti szinkronizációt és az 
azonnali adatkapcsolatot.

A prEN-50641 előírja a visszahatást.
Javaslat: azt gondolom, hogy szüksé-

ges a kétirányú adatkapcsolat előírása.

Technikai kérdések

A forgalmi és erősáramú szimulátorok 
igen komplex szoftvereszközök, és bár a 
megrendelő elsősorban a vasút-dinami-
kai, a biztber- és az erősáramú számítá-
sokra koncentrál, fontos tudni, hogy ezek 
a számítások a konkrét programoknak 
inkább a kisebb részét képezik. Az aláb-
biakban mint szoftvertermékekkel fogok a 
szimulátorokkal foglalkozni.

Ahhoz, hogy jó minőségű szoftvert ké-
szítsünk, először el kell fogadnunk, hogy 
nincs hibamentes program és nincs hiba-
mentes bemenő adatállomány. A program 
működése, visszajelzései, önellenőrzése 
és naplózása kell, hogy elősegítse a hibák 
minél előbbi felszínre kerülését.

Grafikus megjelenítés

Javaslom, hogy az erősáramú szimulátor 
mindhárom szintje (dinamikai, biztber és 
áramköri számító modulok) megfelelő gra-
fikus kijelzővel rendelkezzenek. Az ember 

alapvetően vizuális lény, ezért sokkal-
sokkal bonyolultabb folyamatokat képes 
átlátni, ellenőrizni, ha azok megfelelően, 
grafikusan ábrázolva jelennek meg, mint-
ha ez a lehetőség nem adott.

Mi a magunk eszközeiben erre törek-
szünk és nagyon hasznosnak találjuk, 
hogy egy-egy meglepő eredménynek 
könnyen utána tudunk nézni, látjuk, hogy 
adott pillanatban hol járnak a vonatok, 
mekkora az áramfelvételük stb. Így egy 
helytelen adatbevitelre, esetleg program-
hibára könnyebben fény derül.

Naplófájlok

Az ellenőrzés második eszköze a megfe-
lelő szintű naplófájlok készítése. 

Javaslat: olyan szintű naplózás meg-
követelését javasoljuk, amelyekből bár-
mely időponthoz rekonstruálható, hogy az 
egyes vonatok:

–  hol tartózkodtak,
–  mekkora volt a sebességük,
–  mekkora volt az aktuális fék- vagy 

vonóerejük.
Minden egyes generátoron, fogyasz-

tón, hosszláncszakaszon (többvezetékes 
modellnél minden vezetéken):

–  milyen áram- és feszültségértékek 
voltak.

Validálás: nyilvánosak
vagy titkosak legyenek-e
az elvárt eredmények?

Tapasztalok egy erős hitet, miszerint egy 
szimulációs rendszer validálása nyilvános 
bemenő és kimenő adatok mellett nem le-
het hatékony. Jómagam nem osztom ezt a 
nézetet a következők miatt. 

1. A szimulációs szoftvert (sőt bármi-
lyen szoftvert vagy műszaki eszközt) csak 
specifikáció alapján lehet készíteni. Az, 
hogy valahol van egy boríték ismeretlen 
elvárt adatokkal, az nem specifikáció.

2. Úgy képzelem, hogy egy megren-
delőnek/üzemeltetőnek érdeke, hogy 
megkönnyítse a szimulátor fejlesztőjének 
a dolgát a megfelelő minőségű termék 
létrehozásában, hiszen a fejlesztési költ-
ségek és fejlesztési kockázatok végső so-
ron beépülnek az árba. Az, hogy a meg-
rendelő csalafinta feladványok elé állítja 
a szimuláció fejlesztőjét, az nem segít, 
ellenben árfelhajtó hatással bír.

3. Vannak szimulációs cégek, melyek 
egyéb tevékenységük folytán számos mé-
rési lehetőséggel rendelkeznek, ill. ren-
delkeztek a múltban, így automatikusan 
előnybe kerülnek másokkal szemben. 
Ezért a nem nyilvános megoldás súlyos 

6. ábra: Ugyanaz a vonat a dinamikai, a biztber- és az erősáramú modulok megjelenítőin



18 2018. DECEMBERVEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

esélyegyenlőséggel, versenytorzító ha-
tással is jár.

4. Számos kiszámíthatatlan ténye-
ző befolyásolhat egy mérést, amelyek 
együttesen már bőven okozhatnak kezel-
hetetlen mértékű bizonytalanságot. Ezért 
problémás a mért, különösen a titkos 
mért eredmények szerinti validáció. Csak 
néhányat említek:

–  föld-ellenállás rendszerint nem ál-
landó sem a tápszakasz teljes hosz-
szában, sem a földfelszíntől lefelé 
haladva;

–  a sín és a föld közötti vezető képes-
ség jelentősen változhat talaj pilla-
natnyi nedvességének függvényé-
ben;

–  a vezetékek akár több tíz százalékos 
kopása is elképzelhető;

–  a transzformátor feszültségszabá-
lyozója igen nagy, akár 450 voltos 
lépésekben módosítja a feszültsé-
get, ami ugyanekkora bizonytalan-
ságot jelent annak kimenő feszült-
ségében;

–  a mozdonyvezető vezetési stílusa 
teljességgel kiszámíthatatlan, vi-
szont jelentősen befolyásolja a mér-
hető feszültségeket/áramokat és 
időket.

A fentiek alapján továbbra is úgy gon-
dolom, hogy bármiféle szoftvervalidáció 
csak teljesen transzparens módon, nyil-
vános feltételek mentén végezhető, aho-
gyan erre számos európai példát látha-
tunk.

Az alábbiakban két európai szabványt 
szeretnék bemutatni. Mindkettő vasúti 
szimulációs eszközök validálására szol-
gál, nyilvános bemenő és elvárt kimenő 
adatok mentén működik, és fel se merül, 
hogy ezáltal gyengébbek vagy kijátszha-
tók lennének.

MSZ EN 50318 – A felsővezeték 
és az áramszedő(k) mechanikai 
kölcsönhatását modellező
szimulátorok vizsgálata

A mintegy 16 oldalas dokumentum az 
alapfogalmak tisztázása után definiál egy 
600 méter hosszú hosszláncot, valamint 
egy áramszedő modellt. Két szimulációs 
vizsgálatot ír elő: egyiket 250 km/h, a má-
sikat 300 km/h sebességgel. A regisztrá-
ciós tartomány az 6. és a 7. felfüggesztési 
pont között van. A futtatás során rögzíteni 
kell különböző erőket, azok szórását, az 
áramszedő függőleges elmozdulását stb., 
összesen 16 paramétert, melyek mind-
egyike egy előre megadott tartományba 
kell, hogy essen.

Aki készített ilyen szimulátort, tudja, 
hogy nem egyszerű feladat, annak elle-
nére, hogy a bemenő és az elvárt kimenő 
adatok nyilvánosak.

prEN 50641:2017 – A készülő
európai szabvány erősáramú
szimulációs szoftverek validálására

Az előszabvány definiál egy meghatározott 
hosszúságú pályát megállókkal, dombor-
zattal, alállomásokkal, (2x25 kV esetén) 
autó-transzformátorokkal. Az adott pályára 
megad egy menetrendet, mely 6 vonatot: 
4 nagysebességű gyorsot, egy elővárosi 
személyt és egy tehervonatot tartalmaz. 
Úgy az egyes járműveket, mint a felsőve-
zeték minden releváns mechanikai és villa-
mos paramétereit meghatározza.

A továbbiakban megadásra kerülnek 
az elvárt kimenetek normál és szükség-
üzemi tápláláskor:

–  5 meghatározott idődiagrammon 
jelen kell lennie 51 (!) jellegzetes 
részletnek (kiszögelésnek, letörés-
nek stb.)

–  Valamennyi vonatra (6 db):
•  Utazási idő
•  Hasznos átlagos feszültség
•  Átlagfeszültség 5 különböző tarto-

mányban
•  Minimális és maximális feszültség 

a teljes pályán
•  Felvett és visszatáplált energia-

mennyiség
–  Alállomásonként és táplálási ese-

tenként (2 normál, 1 szükségüzemi):
•  Hasznos átlagos feszültség a tel-

jes tartományra
•  Maximális áram 1 és 5 perces 

átlagolóablakkal számítva
•  Leadott és felvett energiamennyi-

ség
Vagyis úgy az 1x25 kV-os, mint az 

2x25 kV táplálásnál is jóval több, mint 
100 vizsgálandó kimenő paraméternek 
kell a megfelelő tartományba esni. Ez egy 
nagyon jó példa arra, hogy miként lehet 
teljesen transzparens módon validálni egy 
szimulációs eszközt.

Összefoglalás

Az elmúlt évtizedben folytatott forgalmi és 
erősáramú szimulációs vizsgálatok ered-
ményeként lehetőség nyílt a vasúti infra-
struktúra objektív és gazdaságos kapaci-
tástervezésére. Mára elmondható, hogy 
minden nagyobb vasútfejlesztési terve-

zésnek szerves részévé vált. Számos 
esetben eredményezte a létesítmények 
optimális méretezését, vagy a távlati terve-
zett menetrend/technológia hitelesítését.

A cél, hogy elkészüljön az erősáramú 
szimulációkkal kapcsolatos objektív kö-
vetelményrendszer, vitathatatlanul fontos; 
ám ennek során vétek lenne érdemi vizs-
gálat és mérlegelés nélkül elvetni azt az 
előszabványt, amelybe több tucat gyakorló 
mérnök és vasúti szakember fektetett éve-
ken keresztül energiát, tudást, fáradtságot. 
A szakmai viták nem gátolják, nem veszé-
lyeztetik egy feltétfüzet kialakítását, hanem 
erősítik annak szakmaiságát, hosszú éve-
ken keresztül biztosítják az adott szakte-
rület erre alapozott fejlesztéseinek irányát. 
Ugyancsak hiba lenne az erősáramú szi-
mulációs vizsgálat alapját képező forgalmi 
szimulációs vizsgálatokkal kapcsolatos 
követelményrendszerről megfeledkezni, 
hiszen egy stabil, energiahatékony házat 
az alapoknál kezdünk el építeni. Ezek az 
elvárások akár egy „forgalmi szimulációs 
feltétfüzetben” kaphatnának helyet.
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Aktuelle Fragen der Stromversorgungssimulationen
Stromversorgungssimulationen werden immer wichtiger. Jedoch gibt es wenige Regeln 
wie diese Studien durchgeführt werden sollen. Das Norm EN 50641 gibt uns eine 
leichte Hoffnung, aber es ist nicht einzuschätzen, wann es in Kraft treten wird. In der 
Zwischenzeit entstehen nationale Regelungen.

Actual issues of simulation studies of traction power supply systems
Simulation studies of traction power supply systems are getting more and more 
important. However there are not many rules how this studies should be created. The 
draft norm EN 50641 represents a hope in this respect, but no one knows when this 
norm will be introduced. In the meantime national standards are created to fill the gap.
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A rendszerek célja a hálózatból felvett 
energia csökkentése, minél hatékonyabb 
felhasználása a fogyasztók felé. A nap-
energia elektromos energiává alakításával 
jelentősen csökkenthető a hálózatból fel-
vett energia. Akkumulátorok alkalmazásá-
val elektromos energiatárolást valósítunk 
meg, mellyel szünetmentes energiaellátó 
egység létesíthető, vagy akkumulátoros 
villamosenergia-tároló segítségével ter-
vezhetőbbé tehetjük a hálózatból felvett 
energiát. A rendszerek automata üzem-
ben működnek, a felügyeleti rendszerük 
lehetővé teszi az energiaáramlás nyomon 
követését, figyelését, valamint biztosítja a 
felhasználó részéről a beavatkozás lehe-
tőségét (kézi üzem).

1.  3kVA-es napelemes
energiatároló rendszer

A 3KVA-es névleges teljesítményű háztar-
tási méretű energiatároló rendszer (Home 
Storage System) (ld. 1. ábra) kisebb fo-
gyasztók táplálására használható, mini-
mális hálózati energiaigénnyel (a nappal 
megtermelt többlet napenergiát akkumu-
látorokban tárolva éjszaka bocsátja a fo-
gyasztók rendelkezésére). A napelemek 
által előállított energia túltermelést a rend-
szer a hálózatba táplálja vissza.

3kVA és 30kVA-es napelemes
energiatároló rendszerek Fóton

DOHÁNY LÁSZLÓ,
VÁRHELYI NÁNDOR

1.1.  Az FUPQ a/2A3/120 típusú 
19”-os moduláris energiatároló 
áramellátó (HOME STORAGE) 
rendszer felépítése

A rendszer blokkvázlata (ld. 2. ábra). Az 
FUPQ a/2A3/120 típusú 19”-os modulok-
ból felépített rendszer 599x641x1120mm 
méretű kerekeken gurulós szekrényből és 
egy FUPQ A3/6/1,1-4 típusú akkumulátor 
szekrényből állnak. Az FUPQ a/2A3/120 
típusú szekrény fogadja az akkumulátoros 
egységet, 3kVA-es teljesítményű egyfázi-
sú hálózatot egy 2x5db-os napelem cel-
lát, amely egy kocsi beálló tetején nyert 
elhelyezést és rendelkezik 1kVA-es szü-
netmentes váltakozó feszültségű kimenet-
tel, valamint 3kVA-es fogyasztói váltakozó 
feszültségű kimenettel (ld. 2. ábra).

Az egyfázisú hálózati feszültséget egy 
EIR/INV (egyenirányító/inverter) modul 
alakítja át egyenirányító üzemmódban, 
szinuszos áramfelvétellel egy úgynevezett 
közbensőköri DC +/- 400V-os feszült-
séggé. Ebbe a közbensőköri feszültség-
be tápláljuk be és ebből vételezzük ki az 
energiát úgy, hogy az energiaegyensúly 
mindig létre jöjjön, vagyis a DC +/- 400V-
os feszültség állandóan biztosított!

Az AKKUMULÁTOR TÖLTŐ modul az 
akkumulátor töltéséhez is a +/- 400V-os 
közbensőköri feszültségből nyeri az ener-
giát, illetve hálózati feszültség kimaradás-
kor az energia áramlás megfordításával 
ide táplálja vissza az energiát az akkumu-
látorból.

A szünetmentes kimeneti feszültséget 
az INVERTER modul szolgáltatja ugyan-
csak a közbensőkörből, amely egy klíma 
berendezést működtet.

A napelem energiáját a DC/DC mo-
dul alakítja át feszültség növelő (booster) 
üzemben +/- 400V-os közbensőkörhöz. A 
napelemből maximálisan kinyerhető ener-
gia érdekében a DC/DC modul maximális 
teljesítmény munkapont kereső program-
mal (Maximum Power Point Tracking, 
MPPT) rendelkezik. A napenergia maxi-
mális hasznosítása csak abban az eset-
ben lehetséges, ha a közbensőköri ener-
gia felhasználása folyamatosan biztosított 
(energiaegyensúly). Ha az akkumulátorok 
feltöltött állapotban vannak, a fogyasztói 
kimeneteken nincs energiafelhasználás, 
akkor a napelem terhelése csak akkor 
biztosított megfelelően, ha az EIR/INV 
modulok inverter üzemmódban az energi-
át a hálózatba táplálják vissza. A felhasz-
náló kézi üzemben egyedileg beállíthatja 
a hálózatba visszatápláló áram nagysá-
gát, függetlenül a napenergia intenzitásá-
tól. Ha a napelemek által termelt energia 
nagyobb, mint a kézzel beállított vissza-
táplálandó áram nagysága, akkor nem 
optimális a napenergia hasznosítása, ha 
viszont kisebb a megújuló energia meny-
nyisége (felhős időjárás), mint a kézzel 
beállított visszatápláló áram értéke, akkor 
a különbségi energiát az akkumulátorból 
nyeri ki a rendszer.

A rendszer folyamatosan a hálózatra 
csatlakozik, és a mért adatok alapján a 
napelemek által termelt energiát az akku-
mulátorokba tölti, tárolja, majd a fogyasz-
tói kimeneten keresztül a belső hálóza-
tába juttatja vissza. A fogyasztói kimenet 
nem szünetmentes energiát szolgáltat. 

Az energiatároló rendszeren a felügye-
leti és kijelző egységen keresztül lehet a 

1. ábra: 3kVA-es napelemes
energiatároló rendszer

2. ábra: 3kVA-es napelemes energiatároló rendszer 
blokkvázlata
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ki-bekapcsolást és egyéb üzemállapoto-
kat váltani, az akkumulátor töltöttségének 
és a napenergia nagyságának megfele-
lően. Amennyiben nem áll rendelkezésre 
napenergia, csak egyirányú teljesítmény-
áramlás van, vagy akkumulátortöltés van a 
hálózatból, vagy hálózati visszatáplálás az 
akkumulátorból.

A cél, hogy a rendszer minél több 
megtermelt megújuló energiát tároljon az 
akkumulátorokban, és a lehető legkisebb 
energiát vételezzen a hálózatból.

Ha van napenergia és ki van választva 
a hálózatba visszatáplálásos üzem is, va-
lamint a szünetmentes kimenet is energiát 
igényel, feltölti az akkumulátorokat, és a 
többlet napenergiát a szünetmentes ki-
menet táplálására és a hálózatba történő 
visszatáplálásra fordítja.

Napfénymentes időszakban, ameddig 
csak lehetséges az energiát az akkumu-
látorból biztosítja a rendszer a fogyasztók 
számára.

Az „AUTOMATA” üzemben 5 perces 
teljesítmény mérleg átlagszámítással ál-
lítja be a visszatáplálás nagyságát, hogy 
a hálózatból felvett energiát minimálisra 
csökkentse.

2. 30kVA-es napelemes
energiatároló rendszer

2.1.  Az FUPQ c/C30 típusú 19”-os 
moduláris energiatároló
áramellátó rendszer felépítése

A 30kVA-es energiaellátó rendszer szü-
netmentes áramforrásként (UPS) üzemel. 
A napenergia elsődlegesen az akkumu-
látorokba töltődik, illetve a fogyasztókat 
táplálja, valamint az ezen felül termelt 
elektromos energiát a hálózatba táplálja 
vissza. Az akkumulátorok töltöttsége há-
lózati feszültség tartós megléte esetén 
teljesen feltöltött, kisütésük a hálózat ki-
maradásakor történik.

A rendszer blokkvázlata (ld. 3. ábra) 
látható.  Két 600x600x2000mm méretű 
szekrényben foglal helyet a modulokból 
felépített FUPQ c/C30 típusú és FUPQ 
2SOL c/2C20 típusú (ld. 4. ábra.) vezérlő 
és energia átalakító rendszer. A szekré-
nyek fogadják a két napelemes és a két 
akkumulátoros egységet (ld. 5. ábra.), va-
lamint 2x10kVA/2x10kW teljesítményű, 
3x400V-os háromfázisú fogyasztókat lát-
nak el szünetmentes energiával.

A rendszer bemenetére kapcsolt 
3x400V hálózati feszültséget 3db három-
fázisú EIR/INV (egyenirányító/inverter) 
modul alakítja át egyenirányító üzem-
módban, szinuszos áramfelvétellel egy 
közbensőköri DC +/- 400V-os feszült-
séggé. Hasonlóan az előbb bemutatott 
rendszerhez a közbensőkörbe tápláljuk 
be és ebből vételezzük ki az energiát úgy, 
hogy az energiaegyensúly mindig megle-

gyen. Az akkumulátorok töltése, kisütése, 
a napelemek illesztése DC-DC átalakí-
tó és a szünetmentes kimenetre tápláló 
inverterek funkciója megegyezik az 3kVA-

es rendszerben leírtakkal. A rendszerben 
található egy hálózat-inverter átkapcsoló 
egység (BY-PASS), amely a rendszer fo-
gyasztói kimenetén található. A BY-PASS 

3. ábra: 30kVA-es napelemes energiatároló rendszer blokkvázlata

4. ábra: 30kVA-es napelemes szünetmentes áramellátó rendszer

5. ábra: 30kVA-es UPS akkumulátortelepe
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modulon választható ki a „HÁLÓZAT”, il-
letve „INVERTER” alapüzem.

A hálózati feszültség meglétekor a BY-
PASS modul „HÁLÓZAT” alapüzemű be-
állításnál a hálózati feszültség energiáját 
kapcsolja a szünetmentes kimenetre.

Ha a hálózati feszültség nem áll ren-
delkezésre, akkor elsődlegesen a nap-
elemekből előállított energia, másod-
sorban az akkumulátorban tárolt energia 
– INVERTER és a BY-PASS modulok 
segítségével – fedezi a szünetmentes 
tápellátást igénylő fogyasztók szükség-
leteit. INVERTER vagy BY-PASS modul 
meghibásodása esetén lehetőség van 
szervizüzemben direkt hálózati feszültség 
kiadására. Ezt az üzemállapotot kismeg-
szakítók lekapcsolásával és a kerülőági 
kismegszakítók bekapcsolásával lehet 
létrehozni. 

Az ismertetett két rendszer felügye-
letét ETHERNET kábelen keresztül a 
SCADA rendszerű számítógépes vezérlő 
és adatfeldolgozó látja el, valamint CAN 
protokollon, optikai fénykábelen keresztül 
tartja a kapcsolatot, és vezérli a rendszer 
moduljait.

A FELÜGYELET feladata a rendszer 
vezérlése, üzemmódjának beállítása, a 
modulok működésének és állapotainak 
nyomon követése. 

A 3kVA-es rendszer az Ethernet há-
lózaton keresztül a SCADA rendszernek 
csak információkat küld és egy belső 
program biztosítja az „AUTOMATA” üze-
met.

A 30kVA-es napelemes rendszer ve-
zérlési feladatokat is ellát, így ennek az 
„AUTOMATA” üzemét a SCADA rend-
szer biztosítja egy programmal.  A kijelző 
modulok érintőképernyőt tartalmaznak, 
amelyeken kiválasztható több képernyő, 
sématábla, kapcsolási vázlat. A jellemző 
pontokon mért feszültségek, áramok, 
teljesítmények, összegzett energiák az 
akkumulátortelep villamos paraméterei, 
akkumulátor egység töltöttségi szintje, az 
akkumulátor cellák átlagos feszültsége, a 
napelem paramétereinek értékei olvasha-
tók le. Kijelzi még a rendszer működése 
közben előállt eseményeket, állapotokat, 
hibákat. Az eseményeket és az energia-
mérleget bejegyzik és mentik az ese-
ménynaplóba, dátum és idő bélyeggel 
együtt. Az alapképernyő és kezelőfelület 
„Megtekintési joggal” rendelkezik, jelszó 
nélkül. A „beavatkozási és a gyártói” jog 
jelszóköteles. A felügyelet programja úgy 
működik, hogy ha van feszültség a köz-
üzemi hálózaton, a napenergia tölti az 
akkumulátort, a többletteljesítményt pe-
dig visszatáplálja a hálózatba. Ha nincs 
hálózati feszültség, akkor a visszatáplálás 
nem engedélyezett.

A NETGUARD rendszer üzemállapot 
jeleket generál. Üzemképessége esetén 
az akkumulátor töltést és mélykisülést fel-
ügyeli. Mélykisülés határán kiüti az akku-
mulátor kismegszakítóját. Működése nem 
függ össze a FELÜGYELET üzemképes-
ségétől. Visszatápláló üzemben a hálózati 
feszültség megszűnésekor (sziget üzem-
ben) lekapcsolja a visszatáplálást. Figyeli 
a háromfázisú hálózat feszültségét, frek-
venciáját és fázishelyzetét. A hálózati fe-
szültség visszatérése után automatikusan 
visszakapcsolja a rendszert egy előre be-
állított idő után (5 perc).

A rendszer sématáblája mutatja a mo-
dulok egymás közötti kapcsolatait és a 
be-kimeneti paraméterek aktuális értékeit 
(ld. 6., 7. ábra).

2.2. A rendszerek üzemállapotai
„HELYI” és „TÁVVEZÉRELT” üzem. 
„HELYI” üzemben a felügyeleti egységen 
lévő érintőpaneles kijelzőn lévő gombok-
kal, a 30kVA-es rendszernél „TÁVVEZÉ-
RELT” üzemben a SCADA távfelügyeleti 
rendszerről vezérelhető a rendszer.

„HELYI” és „TÁVVEZÉRELT” üzemálla-
potok, valamint a modulok be-kikapcsolá-
sa a sématáblán láthatóak: 
3kVA-es (ld. 8. ábra), 30kVA-es (ld. 
9. ábra)
•  Akkumulátortöltő modul be-kikapcso-

lása
•  Akkumulátortöltés kézi, 10–100%-os 

alapjelállítás
•  Akkumulátor kisütés=visszatáplálás 

10–100%-os alapjelállítás
•  Napelem DC/DC átalakító modul be-ki-

kapcsolása
•  INVERTER modulok be-kikapcsolása
•  EIR/INV modulok be-kikapcsolása
•  EIR/INV modulok egyenirányító üzem
•  EIR/INV modulok visszatáplálásos 

üzem
•  EIR/INV modulok AUT. visszatáplálá-

sos üzem
•  NETGUARD egység AUT/KÉZI üzemál-

lapot bekapcsolása
•  AUTOMATA vagy KÉZI üzem bekapcso-

lása a 3kVA-es rendszernél
•  TÁV vagy HELYI vezérlés bekapcsolása 

a 30kVA-es rendszernél

6. ábra: 3kVA-es napelemes rendszer sématáblája

7. ábra: 30kVA-es napelemes rendszer sématáblája
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Energiespeicherungssysteme mit Solarzellen mit der Leistung von 3 kVA und 30 kVA 
in Fót
Im Artikel werden zwei Energieumwandlersysteme (mit der Leistung von 3 kVA und 30 kVA) mit 
Solarzellen dargestellt, deren Aufgabe ist die Energie vom Netz zu optimalisieren und Energie 
für die Verbraucher ohne Unterbrechung zu leisten. Das System funktioniert auch im autonom 
Betrieb mit Hilfe des eingebauten Energiespeicherungssystems (Akkumulatorenbatterie). 
Das Energieversorgungssystem ist fähig vom Netz Energie aufzunehmen, Energie zu 
speichern, sowie Energie zurück zu versorgen, bzw. im autonom Betrieb (unabhängig vom 
Netz) zu funktionieren. Die Fotos über die Energiespeicherungssysteme mit Solarzellen 
vergegenständlichen den Artikel.

3kVA and 30kVA solar energy storing systems in Fót
In the article will demonstrate a 3kVA and a 30kVA solar cells energy converter systems, which 
task to optimize the take in energy from the mains as well as to provide the uninterruptible 
energy for consumers. The system works also in autonomic mode with the help of the inbuilt 
energy storing unit (battery plant). The power supply system is suitable for taking in energy 
from the mains, storing that and as well as feeding the energy back to the mains respectively 
it works in autonomic mode (independently from the mains). The photos made from the solar 
energy container systems make the article picturesque.
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A Szeged–Hódmezővásárhely tram-train 
projekt tekintetében 2016-ra egyértelmű-
vé vált, hogy a leendő hódmezővásárhelyi 
közúti városi vasúti infrastruktúra tulajdoni 
és üzemeltetési szempontból a MÁV Zrt. 
alá fog tartozni (bár az egyes részletekről 
szóló viták jelenleg is zajlanak). Ez azt 
jelenti, hogy az infrastrukturális tervek 
ellenőrzése és jóváhagyása a MÁV Zrt. 
jogkörébe került.

A tram-train projektről röviden: fő cél-
kitűzése, hogy lehetővé tegye Hódme-
zővásárhely városának Szeged városával 
olyan közvetlen vasúti kapcsolatát, amely 
biztosítja az utazóközönség számára, 
hogy a tram-train járművek a két városon 
belül villamosként, majd feljárva a MÁV 
Zrt. Szeged–Algyő–Hódmezővásárhely 
vonalszakaszára, nagyvasúti vonatként 
bonyolítsa le a személyszállítást.

Jómagam 2017 májusában kerültem a 
MÁV Zrt. Infokommunikációs és Techno-
lógiai Rendszerek Főigazgatósága TEB 
Főosztályának (ma TEB Igazgatóság) 
Biztosítóberendezési Osztályára. Itt azon-
nal kapcsolatba kerültem a fent említett 
projekttel. Nyilvánvalóvá vált számomra, 
hogy a közúti városi vasúti (villamos) tech-
nológiák az infrastruktúra és forgalom 
tekintetében általában nem vagy csak kis-
mértékben ismeretesek az érintett MÁV-
os szakemberek számára.

A szakmai nap fő célkitűzése, hogy a 
projektben részt vevő, az infrastruktúránál 
vagy a forgalomnál dolgozó, budapesti és 
vidéki kollégák betekintést kapjanak első-
sorban a budapesti villamosközlekedés 
világába, illetve, ahol lehetséges, hang-
súlyozzuk a tram-train vonatkozásait is. Az 
előadások megtartására a Száva villamos 
kocsiszín oktatótermében nyílt lehetőség.

Az előadók és előadásaik röviden

VEPERDI TAMÁS (BKV Zrt. Vasútbizton-
sági Iroda (független biztonsági szerve-
zet), vasútbiztonsági szakértő:

A villamosközlekedés jogi háttere, 
nemzetközi és budapesti fejlődése, a 
budapesti hálózat fontosabb alapada-
tai, műszaki jellemzői, eseményvizs-
gálat a BKV-nál

Veperdi úr elsőként a jogszabályi hátteret 
részletezte. Csak néhány fontosabbat ki-
emelve: a közúti városi vasútra hatályos a 
vasúti törvény (2005. évi CLXXXIII. törvény 
vasúti közlekedésről), továbbá alkalma-

Közúti városi vasúti szakmai nap
(BKV Zrt. Száva kocsiszín, 2018. február 22.)

TALABÉR LAJOS

zandó a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 
az Országos Vasúti Szabályzat II. kötete 
(OVSZ II.). Lényeges hangsúlyozni, hogy 
az NFM rendeleteket is figyelembe kell 
venni, mint pl. 203/2009 (Rendelet a vas-
úti közlekedés biztonságával összefüggő 
munkaköröket betöltő munkavállalókkal 
szemben támasztott egészségügyi köve-
telményekről és az egészségügyi vizsgá-
lat rendjéről), vagy a 19/2011 (Rendelet a 
vasúti közlekedés biztonságával összefüg-
gő munkakört betöltő munkavállalók szak-
mai képzésének és vizsgáztatásának, a 
vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek 
működésének, a képzési engedély kiadá-
sának, továbbá a vasúti járművezetői gya-
korlat szabályairól). Az előadó itt felhívta a 
figyelmet, hogy új vasúti pálya és új jármű 
esetén előképzési programot kell készíteni 
a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és 
a munkavállalók részére. Meg kell említe-
ni még, hogy a villamosjármű-vezetőknek 
KRESZ-vizsgát is kell tenniük, hiszen a 
villamos közlekedésére a KRESZ is vo-
natkozik. Ezen felül a közúti városi vasutak 
számára Országos érvényű külön F.1.-F.2. 
Utasítások is fogalmaznak meg vasúti for-
galmi szabályokat.

A jogi háttér után általánosan, majd 
budapesti vonatkozással a villamosközle-
kedés történetét ismertette röviden. Ezt 
követően műszaki témákkal folytatódott 
a prezentáció (járművek, infrastruktúra). 
Végül a BKV Zrt. villamosbaleset-vizs-
gálati és zavarelhárítási rendszere, ta-
pasztalatai kerültek bemutatásra. Fontos 
kiemelni, hogy a vállalatnak vasútibaleset-
vizsgálatokat kell végeznie, amely számá-
ra a szakembereket arra a balesetvizsgá-
ló tanfolyamra kell beiskolázni, amelyen 
a nagyvasúti balesetvizsgáló kollégákat 
képzik.

SINKA TIBOR (BKV Zrt. Villamos Jelző-
berendezési Szolgálat, szolgálatvezető):

Közúti villamosvasút üzemeltetési ta-
pasztalatok jelzőberendezési szem-
szögből

A szolgálatvezető úr rávilágított arra, hogy 
az üzemeltető figyelme és feladatai végig-
kísérik a berendezések teljes életciklusát. 
Hangsúlyozta, hogy különösen fontos a 
tervek alapos ellenőrzése, a kivitelezé-
sek szúrós szemmel történő vizsgálata. 
Kiemelte, hogy a betonozott, aszfalto-

A képen jobbról balra a négy előadó:
Bagosi Attila, Sinka Tibor, Talabér Lajos, Veperdi Tamás
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zott városi környezetben bizony nehéz az 
utólagos módosítás. Majd üzemeltetési 
sajátosságokat és nehézségeket ismerte-
tett. Többek között komolyan kell venni a 
vízelvezető csövek, csatornák tisztítását, 
az egyenáramú városi körülmények pedig 
sok kellemetlenséget tudnak okozni.

Végül ismertette a villamos jelző-
berendezési eszközöket és készü-
lékfajtákat. A városi környezetben a 
foglaltságérzékelők egyes típusai a fel-
sővezetéken találhatók és az áramszedők 
elhaladását érzékelik. A régebbi laza-
vezetékes megoldásnál az érzékelő se-
gédvezetéket az áramszedő összezárja a 
felsővezeték munkavezetékével, az újabb 
érzékelőknél az áramszedő detektálása 
induktív módon történik. Természetesen 
vannak speciális, pályába épített érzéke-
lők is; ilyen az induktív hurok, mely a jármű 
fémtestét érzékeli, valamint az induktív hu-
rokkal kombinált sínáramkör, ami a jármű 
fémtömegét és keréksöntjét is érzékeli.

Fontosabb, a Jelzőberendezési Szolgálat 
hatáskörébe tartozó berendezések:
•  Végállomási berendezések
•  Járművezető által járműről távvezérelt 

váltóállító berendezések
•  Közúti fedezőberendezések
•  Ellenmenet- és utolérés-kizáró beren-

dezések
•  Oldalvédelmi berendezések
•  Közúti jelzőlámpába bejelentkező be-

rendezések

Végállomási berendezések: a vezérlőbe-
rendezés, továbbá többnyire kezelőpult 
(tabulátor), valamint általában főjelzők, 
foglaltságérzékelők, váltóállító beren-
dezések tartoznak alá. Az esetek nagy 
részében az érkező villamos menetirány-
váltással fog továbbközlekedni. Gyakori 
a „hozentrogeres” kialakítás, általában 
csak a bejárati váltó távvezérelt, a többi 
rugós, hasítható (az üzemszerűen meg-
engedett váltófelvágást nevezik így).

Járművezető által járműről távvezérelt 
váltó: vezérlőberendezés, váltójelzők, 
távvezérlő eszközök (szánszerkezet, rá-
diós hurok), az előző helyét jelző kék 
lámpa(tábla), elektromos váltó-állítómű, 
aláváltás-védelmet aktiváló, valamint azt 
feloldó foglaltságérzékelő képezik ele-
meit.

A villamos az ábra szerint jobb irányból 
balra halad. A rajzon a zöld nyíl jelzi a táv-
vezérlő eszköz helyét. A szánszerkezet, 
melynek helyére a kéklámpa hívja fel a 
figyelmet, a felsővezetéken található és a 
jármű menetszabályzójával kezdeménye-
zett gyorsítást (áramfelvételt) érzékeli. A 
rádiós hurok modernebb, a járművön lévő 
rádiós állítóegység jelét fogadja. A rajzon 
piros nyíl jelzi az aláváltást gátló felsőve-
zetékes foglaltság-érzékelőt. Az áram-
szedő hatására az aláváltás blokkolása 

Vízelvezetési nehézségek váltó-állítóműnél

Induktív érzékelő a felsővezetéken

Villamos-végállomás Kelenföldön

Járművezető által járműről távvezérelt váltó környezete

élesedik és a váltójelzőn megjelenik az 
ezt jelző kör alakú sárga fény. A váltó előtt 
közvetlenül a pályában is található alá-
váltás-védelem (HSK1). Ez a biztonságot 
fokozza, mivel a felsővezetékes érzékelés 

pontatlanabb módszer. A váltó után a kité-
rő közbenső részében pedig az aláváltás 
védelmet oldó érzékelő van elhelyezve. 
A vezérlőberendezés (szekrény) helyét a 
HN-P felirat jelöli.
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Közúti fedezőberendezés: alapvetően 
elve hasonlít a nagyvasútnál alkalmazott, 
fénysorompót ellenőrző útátjárójelzős 
berendezésekéhez, de a közút felé piros-
sárga lencsés közúti jelzőlámpa, a vasúti 
jármű felé pedig egy sárga optikás ellen-
őrzőjelző kerül elhelyezésre.

Ellenmenet- és utolérés-kizáró beren-
dezések, oldalvédelmi berendezések: 
az OVSZ II. értelmében a szembeközle-
kedés ellen védekezni kell, a látra köz-
lekedés miatt az utolérés és oldalirányú 
veszélyeztetés ellen nem. Beláthatatlan 
vagy forgalmas szakaszokon a baleseti 
kockázat megnövekedhet, ezekben az 
esetekben a fedezés szükséges lehet. 
Ezek a berendezések a fedezést főjelzők-
kel valósítják meg, a járműveket a már em-
lített foglaltságérzékelők figyelik.

Közúti jelzőlámpába bejelentkező be-
rendezések: közúti jelzőlámpás csomó-
pontokban, ha a villamosközlekedést 
előnyben szeretnénk részesíteni, akkor 
egy foglaltságérzékelővel tudatjuk a köz-
úti berendezéssel a villamos közeledtét és 
igényét.

BAGOSI ATTILA (Villamos Forgalmi 
Üzemviteli Csoport, villamos forgalmi ok-
tatás csoportvezető):

Ismertetésre került a villamosközlekedés 
jelzésrendszere és forgalmi szabályozása 
(F.1. - F.2. Jelzési és Forgalmi Utasítás). 
Az előadó felhívta a figyelmet a lényeges 
különbségekre, sajátosságokra. Ebből 
néhány:

Sajátosságok – ami különleges:
•  Nincs jelfeladás vagy vonatbefolyáso-

lás.
•  Alapelv a láthatóság függvényében a 

sebesség helyes megválasztása (látra 
közlekedés).

•  Jelzésekkel szabályozott, változó el-
sőbbségi viszonyok a közúti járművek-
kel és a gyalogosokkal.

•  Váltóállítás gyakran a járművezető köz-
reműködésével zajlik.

•  A jármű közlekedtetéséért a járműveze-
tő a felelős.

•  Egyenfeszültségű hálózatból eredő 
speciális jelzések.

•  Jelzések kitűzése városi környezetben 
történik.

A csoportvezető úr rávilágított a tévesz-
tési lehetőségekre abban az esetben, 
ha egy járművezető az útja során nagy-
vasúti járművezetőként és villamosjár-
mű-vezetőként is ténykedik. Fontos ki-
emelni, hogy a közúti városi vasútra a 
KRESZ is érvényes. A közúti jelzőlámpás 
csomópontokban a villamos felé hold-
fényjelzőt alkalmaznak. Annak „Tilos jel-
zését” csakis rendőrhatósági személy 
bírálhatja felül.

TALABÉR LAJOS (2017-ig BKV Zrt. Villa-
mos Jelzőberendezési Szolgálat):

Az emelt sebesség alkalmazhatósága 
a közúti városi vasút elosztóváltóin 
„jelzős” szemmel

(Az elosztóváltók alatt az olyan járművezető 
által járműről távvezérelt váltót értjük, amely 
villamosvonalak elágazását teszi lehetővé.)

Alapvetően a közúti városi vasútnál a 
váltókon alkalmazható sebesség legfel-
jebb 10–15 km/h lehet. Ennek oka nem-
csak a kitérő kialakításában, hanem az al-
kalmazott váltó-állítómű szerkezetében, a 
látra közlekedés jellegében is keresendő. 
A technikai fejlődési igényeken túlmenő-
en a városiasodás és a növekvő utasfor-
galom is kényszeríti a városi vasutakat az 
eljutási idő csökkentésére. Így érthető, 
hogy a váltókon alkalmazható sebesség 
emelése fontos elvárás lehet.

A BKV Zrt. már a 90-es években lépé-
seket tett annak érdekében, hogy a fenti 
célkitűzést teljesítse. Míg korábban az 
elektromos váltó-állítóművek nem rendel-
keztek mechanikus csúcssínrögzítéssel, 
csak rugóval, addig az új, külföldi be-
szerzésű hajtóművek igen. A bekerülő új 
állítóműveknek viszont honosítási, enge-
délyezési folyamaton kell átesniük. Több 
szakértői vizsgálat is történt, de a hatóság 

minden alkalommal talált olyan hiányos-
ságot a vizsgálatokban, amely miatt a se-
bességemelést elutasította.

A 2010-es évektől egyre több elosztó-
váltó tervét kellett véleményeznünk. Ezek-
ben a tervekben sok esetben a váltókon 
csúccsal szemben 10 km/h-nál nagyobb, 
akár legfeljebb 30 km/h-s sebességet 
határoztak meg. Ugyanakkor a tervek a 
növekvő sebesség kockázatnövelő hatá-
sát nem vizsgálták. Erre a szakvélemé-
nyeinkben rendszeresen felhívtuk a figyel-
met, de sem a tervező, sem a BKV Zrt. 
forgalmi szakterülete, sem a beruházó 
BKK nem érezte úgy, hogy a kockázat oly 
mértékben növekedne, hogy azzal foglal-
kozni kellene. Abban az időben, a jelzős 
szakmán kívül, Veperdi Tamás – akkor 
VBCS (MÁV-nál a VBO felel meg ennek 
a szervezetnek) csoportvezető, ma a vál-
lalat független biztonsági szervezetének 
vasútbiztonsági szakértője – látott szintén 
aggályokat a teljes körű forgalmi-műsza-
ki vizsgálat nélküli sebességemelésben. 
Nem sokkal később a járműműszaki szak-
terület is támogatta elképzeléseinket.

A közös felismerés közös vizsgálathoz 
vezetett. Először a váltóállító pont (szán-
szerkezet, rádiós állítóhurok) csúcssíntől 
mért távolságát tanulmányoztuk. Rájöt-
tünk, hogy az elhelyezésben nem volt 
semmi törvényszerűség, gyakorlatilag ott 

Központi egység

Járműérzékelő elem

Közúti fedezőberendezés

Főjelző jelzései („két 
zöld”-kitérő közlekedés)

Holdfényjelző Váltójelzők (két típus: 3 optikás,
1 optikás/sárga, ill. vörös fényű/)

Elosztóváltó környezete
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helyezték el, „ahová sikerült”, illetve ta-
lán egyes esetekben a hátsó áramszedő 
távolságát figyelembe vették. Abban az 
esetben, ha a váltóállítási próbálkozást 
követően a váltó nem áll át, vagy feles 
állásban marad, a járművel a váltó előtt 
üzemi fékezéssel meg kell tudni állni. Így 
tehát ez a paraméter a váltóállítás helyét 
befolyásolja. Nyilvánvalóan a féktávolság 
egyértelműen meghatározó paraméter, 
így e féktávolság összetevőit is elemez-
tük. Alapvetően két részre osztható: első 
része a bizonytalansági távolság, amit a 
jármű a váltó üzemszerű állítása és a be-
rendezés, valamint a járművezető reak-
cióideje alatt tesz meg; a második része 
pedig a megállításhoz szükséges fékút.

Megállapítottuk azt is, hogy a lezáró 
sínáramkör hosszát szintén nem mére-
tezték a tervekben. Itt nem volt nehéz dol-
gunk, hiszen a nagyvasúti szakmában is-
meretes ráfutási szakasz fogalmát hoztuk 
be. Nyilván figyelembe kell azt is venni, 
hogy egy esetleges hátsó áramszedővel 
történő, nem várt váltóállítás esetében 
legalább a feles állású váltóba haladást 
okvetlen meg kell akadályozni, így ezt a 
tényezőt is tekintetbe vettük a lezáró sín-
áramkör hosszában.

Miután meghatároztuk a váltóállítás he-
lyét, elméletünk helyességét kísérletekkel 
és mérésekkel próbáltuk igazolni. A János 
kórházi osztóváltóhoz (a szánszerkezet 
még a régi felfogás szerint volt elhelyez-
ve) egy éjszaka minden villamostípusból 
kértünk járművet. A járművezetőknek 
csak annyit rendeltünk el, hogy úgy köz-
lekedjenek, amit a szabályzatok, utasítá-
sok meghatároznak. Közben a váltójelzőt 
véletlenszerűen „megzavartuk”. Így időn-
ként olyan jelzést adott a jelző, mintha 
nem lenne a váltónak végállása vagy alá-
váltás-védelme. Eredmény: több esetben 
a villamos a váltóra futott.

Ezt követően felállított összefüggésnél 
figyelembe vett paraméterértékek helyes-
ségét vizsgáltuk. Nyári gyakorlatos egye-
temi kollégákkal mérettük a váltóállítás 
kezdeményezése és a folyamat befejezé-

se közti időt a városban több helyszínen, 
több esetben. Végeredmény, hogy a para-
méterértékek egy kissé az általunk kalku-
lált érték alatt szórtak.

A váltóállító szerkezet elhelyezési 
problémáját követően, főleg a fent említett 
kísérlet miatt, a figyelmünk az elterelődés-
re irányult. Ugyanis a fent felállított össze-
függés a járművezetői figyelmetlenséggel 
szemben nem véd. Vagyis, amennyiben a 
járművezető elnézi a váltó és a váltójelző 
állását/jelzését, akkor a jármű akár 30 
km/h sebességgel a szomszédos jármű-
ben (vágánytengely-távolság kb. 3,1 m) 
vagy közúti gépjárműben köthet ki, tehát 
fékezni sincs ideje. Főjelzős oldalvédel-
mi berendezés telepítése mérsékelné a 
kockázatot, aminek az alapállása a vörös 
(Megállj!) fény.

Városi környezetben lehetnek és van-
nak is olyan speciális helyzetek, amelyek 
más kockázatcsökkentő tényezők miatt az 
oldalvédelmi berendezés elhagyását lehe-
tővé teszik. Például a 2. ábrán látható biz-
tonsági megálló, vagy például ha a vágány-
keresztezés a kitérőtől távol helyezkedik el.

Vizsgáltuk az elterelődéses esemé-
nyek gyakoriságát mind belföldön, mind 
külföldön: meglepően magas számot 
tapasztaltunk. Néhányat említve a közel-
múltból: Varsó, 2014. október, Bécs, 
2015. április, Szeged, 2015. november 

stb. A BKV-s járművezetőket név nélkül 
kérdeztük a témával kapcsolatban: gya-
korlatilag szinte mindenkivel fordult elő 
pályafutása során ilyen esemény. Miért 
nem volt komoly a következmény? A vá-
lasz a váltókon jelenleg alkalmazott ala-
csony sebességben és a szerencsében 
keresendő.

Vizsgálatainknak köszönhetően a ter-
vező, beruházó és a BKV Zrt. forgalmi 
szakterülete szemléletével közeledett a 
felállított elméleteinkhez. A tervező fon-
tosnak tartotta a tervekben megjegyezni, 
hogy „az üzemeltető számított javasolt 
elvei szerint történt a számítás”. Végül az 
elosztóváltókkal kapcsolatos megállapítá-
sainkat a BKV Zrt. villamos üzemigazgatói 
állásfoglalás formájában vállalati állásfog-
lalásként adta ki.

A BKV Zrt. független szakértői vizs-
gálatot kezdeményezett, amelyet a Liget 
téri elosztóváltónál folytattak le. A vizs-
gálat kiterjedt a vasúti műszaki rendszer 
valamennyi elemére (pálya, jármű, jelző-
berendezés, felsővezeték). A vizsgálat 
teljesen még nem zárult le, további meg-
állapítások várhatók.

Zárásképpen szeretném bemutatni 
egy budapesti osztóváltón történt, halá-
los kimenetelű baleset következményeit: 
Vajda Péter utca, 1991. január 7. Figyel-
metlenség és sebességtúllépés okozta a 
váltón a siklást. A becsült sebesség kb. 
40 km/h-ra tehető.

Villamosbaleset a Vajda Péter utcánál
http://hampage.hu/trams/vajda.html

Straßenbahn Tagung bei BKV Zrt. in der Száva Remise
Heuer, am 22. Januar 2018, hat eine Tagung in der BKV Száva Straßenbahnremise für die MÁV 
Zrt. stattgefunden. Heutzutage plant man eine Verknüpfung zwischen Straßen- und Eisenbahn, 
zwischen Hódmezővásárhely und Szeged ein Tram-Train. Die MÁV Zrt. wird die Entwürfe genehmigen 
und MÁV wird die Infrastruktur betreiben. Da die Fachleute von der MÁV keinerlei Erfahrungen im 
Straßenbahnbereich haben,  teilten Fachleute von der BKV ihre Erfahrungen im Rahmen einer 
Tagung mit. Die wichtigsten Themen: Rechtsvorschriften, Verkehrsvorschriften, Infrastruktur (Bahn- 
und Signalanlagen sowie Oberleitung), Fahrzeuge, Idee über die Erhöhung der Geschwindigkeit der 
zu befahrenden Strassenbahnweichen (max 30km/h gegen Spitze). Die vier vortragenden Personen: 
Tamás Veperdi BKV Zrt, Tibor Sinka BKV Zrt., Attila Bagosi BKV Zrt, Lajos Talabér MÁV Zrt.  

Tram conference at Budapest Transport Company in Száva Tram Depot 
This year, 22th of january 2018, a meeting was organized in the Sáva tram workshop of BKV for 
MÁV Zrt. Nowadays there are projects for a so-called TRAMTRAIN, a link of tram and railway 
between Szeged and Hódmezővásárhely. MÁV Zrt. will approve the project and MÁV will operate 
the infrastructure. Because MÁV experts don’t have any experiences with trams, the experts of BKV 
shared their experience within this meeting. The most important topics: legislation, traffic regulations, 
infrastructure (railway and signaling systems as well as overhead catenary), vehicles, ideas about 
increasing the speed on the tram switches (max 30km / h against top). The four speakers: Tamás 
Veperdi BKV Zrt, Tibor Sinka BKV Zrt., Attila Bagosi BKV Zrt, Lajos Talabér MÁV Zrt.

A főjelzős oldalvédelmi berendezés

Végül a BKV Zrt. és minden érintett 
kollégájának a rendezvény megvalósulá-
sa érdekében tett valamennyi erőfeszíté-
sét és segítségét itt külön is meg sze ret-
ném köszönni!
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Egyetemi tanulmányaim talán legjobban 
várt pillanata a szakmai gyakorlat volt. 
A sok elméleti ismeret és alapozótárgy 
után már nagyon vártam, hogy testkö-
zelből próbálhassam ki választott jövő-
beli hivatásomat. A gyakorlatom helye a 
MÁV Zrt. TEB Igazgatóság, Technológiai 
Központ, Biztosítóberendezési Osztálya 
volt. Az alábbi beszámoló tapasztalata-
im, élményeim összefoglalója. Remé-
lem, sikerül felkeltenem a vasútmér-
nöknek készülő fiatalok érdeklődését e 
szakterület iránt, és biztatom őket, hogy 
bátran jelentkezzenek szakmai gyakor-
latra a Technológiai Központhoz.

Utam a vasúti automatikához

A vasút iránti érdeklődésem gyermekko-
romig nyúlik vissza. Már évekkel a szak-
irányú továbbtanulásom előtt is nagyon 
érdekelt a vasút összetett világa, sok időt 
töltöttem szakirodalom olvasásával, tema-
tikus utazásokkal, megfigyelésekkel. A 
BME Közlekedésmérnöki és Járműmér-
nöki Karán kezdtem meg tanulmányaimat 
mint vasúti üzemi folyamatokkal foglalko-
zó közlekedésmérnök hallgató. Ahogy 
közeledett a szakmai gyakorlatom ideje, 
mindinkább elgondolkodtam, hogy melyik 
szakterület érdekel a legjobban. A techno-
lógiai témák mellett szívesen foglalkoztam 
forgalmi és közlekedésszervezési kérdé-
sekkel is. A szakmai tárgyak végül a ked-
venc területemhez, a vasúti automatika 
tudományához vezettek. Úgy gondolom, 
ez az a terület, amely leginkább lehető-
séget kínál arra, hogy a szomszéd szak-
területek tevékenységébe is belelássak, 
illetve a közlekedési tudományok mellett 

komoly műszaki tudást is szerezzek (pl. 
elektrotechnika). A másik ok, amiért végül 
ezt választottam, az a technológiai sokszí-
nűség, amely a legegyszerűbb mechani-
kától a legmodernebb számítógépekig 
terjed, hatalmas fejlődési lehetőségekkel.

A Technológiai Központ tevékenysé-
gével a szabadon választható egyetemi 
szaktárgyakon keresztül ismerkedtem 
meg, melyeket az Osztály szakemberei 
tartottak számomra. Ezek a tárgyak na-
gyon hasznosak voltak a gyakorlat során 
is, mert kiegészítették a törzsanyag egyes 
területeit. A gyakorlat választásakor az 
egyetemen dr. Tarnai Géza tanár úr segít-
ségét kértem – ő vezetett be a biztosító-
berendezések tudományába –, aki meg-
erősített abban, hogy tanulási, fejlődési 
céljaimhoz ez a szakmai helyszín nagyon 
megfelelő.

Az egyik fő célom az volt, hogy elmé-
leti tudásom mellé a lehető legszélesebb 
gyakorlati ismereteket gyűjtsem, terepen 
is kipróbáljam magam, és végre belül-
ről is megfigyeljem ezt a zárt, számomra 
nagyon érdekes világot. Korábban akár-
mennyire is részletesen beleástam ma-
gam egy témába, az igazi megértést csak 
a valóságban működő berendezések mel-
lett élhettem át. Szintén a terveim között 
szerepelt, hogy az üzemeltetői oldalt is 
megismerjem. A berendezések tervezé-
se, kivitelezése is nagyon izgalmas fel-
adat. Remélem, a későbbiekben ezekkel 
is közelebbről foglalkozhatom majd, de 
mostani tanulási fázisomat az segítette a 
legjobban, hogy e területek együttműkö-
désének nyomon követésével kaptam egy 
átfogó üzemeltetési rendszerszemléletet.

A MÁV hálózata erre kitűnő példa, ahol 
a helyszíni váltóállítástól a 100 kilométere-
ket távvezérlő KÖFI rendszerekig minden 
korszak és irányzat megfigyelhető, külö-
nös tekintettel a különböző berendezések 
együttes működtetésére.

Ezek az ismeretek választ adtak szá-
momra a kívülről is tapasztalható problé-
mák, nehézségek valós okaira és egyben 
motivációt is, hogy a jövő hatékony terve-
zésekor hogyan célszerű figyelembe ven-
ni a magyar vasút sajátosságait, lemara-
dását, fejlesztési lehetőségeit.

A fenti célok eléréséhez a Technológiai 
Központ kiváló helyszín volt, teljes képet 
adott a vasúti rendszer működéséről, a 
szakemberek közötti kommunikációról.

Kezdődik a gyakorlat

A másfél hónapra tervezett programom 
nagyon összetett, pörgős és izgalmas 
volt. Kéréseimet is figyelembe véve, rugal-

masan alkalmazkodott a fő érdeklődési 
területeimhez. Az irodai és laboratóriumi 
tevékenységek mellett sokszor, felügye-
lettel a terepen is ismerkedhettem a be-
rendezések, rendszerek működésével. 
Az ország különböző pontjain adódott fel-
adatok miatt sokat utaztam, amit nagyon 
élveztem, és közben is hasznos megfigye-
léseket tettem. A külső tevékenységekhez 
többször hozzátartoztak az éjszakai rend-
szerpróbák, amelyek különösen izgal-
masak voltak. Külön élmény volt a moz-
donyos utazás, amelynek köszönhetően 
más szemszögből is ráláthattam a sínek 
világára, a vasutas szakma újabb képvise-
lőivel folytathattam érdekes diskurzust. Az 
Osztály által végzett összes tevékenység-
be sikerült egy kicsit belekóstolnom, ezál-
tal sok jó szakembert megismernem. Jár-
tam mellékvonali kisállomásoktól kezdve 
a Ferencvárosi pályaudvarig mindenféle 
forgalmi létesítményben, ismerkedhettem 
a 100 éves technológiákkal és a legmo-
dernebb elektronikus berendezésekkel. 
Teszteltem számítógéppel és szereltem 
csavarhúzóval. Az Osztályon dolgozó 
kollégákkal végzett munkán kívül sokszor 
volt lehetőség együtt dolgozni különböző 
szakterületekkel. Megtapasztaltam, hogy 
ennek az összetett rendszernek a műkö-
déséhez hogyan teszi hozzá mindenki a 
maga részét. Külön kiemelném a segítő-
készségét a helyi biztosítóberendezési 
szakaszoknak, amelyek munkatársaitól 
nagyon hasznos üzemeltetői meglátáso-
kat és bemutatókat kaptam. Így nemcsak 
a biztosítóberendezési szakmát ismerhet-
tem meg, hanem az egész vasútra jellem-
ző problémákat, kihívásokat és fejlődési 
lehetőségeket is.

Nehéz röviden összefoglalni minden 
egyes tevékenységet, amelyet a 6 hét 
alatt folytattam. Viszont mindenképp sze-
retnék kiemelni néhány területet, amelyek 
különösen fontosak és érdekesek voltak 
számomra, és amelyekből a legtöbbet ta-
nultam. Mivel az Osztály több feladatába 
is bevontak, sokszor naponta más terü-
lettel foglalkoztam, így alkalmazkodva az 
éppen aktuális lehetőségekhez. Beszá-
molómban nem kronologikusan, hanem 
tematikusan részletezem a különböző 
tevékenységeket. Általában az érintett 
szakterületekhez jól felépítve tartozott 
irodai, labor és külső munkavégzés is, 
ezáltal egyszerűen át tudtam látni a fo-
lyamatokat. A konkrét feladatok mellett 
mindig volt lehetőségem utazás közben 
vagy irodában kérdéseket feltenni a terü-
letek szakértőinek. Ezek a beszélgetések 
nagyon hasznosak és kötetlenek voltak, 
mert a konkrét szakmai válaszokat anek-

Váltózárkulcstól az ETCS-ig, avagy
szakmai gyakorlat a Technológiai Központban

HUFNÁGEL S. PÉTER
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dotákkal, érdekes tapasztalatokkal egé-
szítették ki a kollégák, ezzel is segítve 
bevezetésemet a vasút világába.

Elektronikus
biztosítóberendezések

Az Osztály tevékenységéhez tartozik a 
magyarországi elektronikus biztosító-
berendezések vizsgálata. Az egyre na-
gyobb számban jelen lévő biztber típus 
számos új kihívást és nehézséget, nem 
várt problémát hozott. Ettől függetlenül a 
fejlesztésük folyamatos, és a jelenleg futó 
projektekben is nagyszámban fognak te-
lepíteni belőlük, amely újabb feladatokat 
ad majd.

A Siemens SIMIS IS berendezését 
először a Technológiai Központ laborjá-
ban ismerhettem meg, ahol a rendszer-
elemek bemutatása után az esztergomi 
vonal alsó szakaszán telepített biztber 
legújabb verziójának laborpróbájában ve-
hettem részt. A rendszerhez tartozik egy 
szimulációs felület, amelyen a vonatok 
szimulálása mellett a különböző hibákat 
lehet beadni.  Ezután a kezelőfelületen a 
hibalista alapján történik az ellenőrzés. A 
tesztelés komoly figyelmet és tudást igé-
nyel. A berendezés ismerete mellett fon-
tos, hogy a forgalmi tudás is meglegyen, 
például, hogy ki lehessen szűrni egy bo-
nyolultabb állomáson a nem kívánt egy-
idejű meneteket, bonyolult oldalvédelmi 
megoldásokat. Mind a szimulációs mind 
a kezelőfelület használatát kipróbálhat-
tam, megtanulhattam. Testközelből is volt 
lehetőségem a SIMIS IS megismerésére 
Tárnok vasútállomáson, ahol a „jelfogó 
helyiségben” kaptam bemutatót, milyen 
rendszerelemeket is rejtenek a különbö-
ző szekrények. Külön kitértünk a centra-
lizált térközös rendszer bemutatására. A 
Siemens berendezéséhez tartozó nyílt-
vonali sorompókat is sikerült alaposan 
megismerni, hiszen épp aktuális volt egy 
komolyabb SW-csere, amely az összes 
sorompót érintette. A helyszínen gyors 
bemutató után a cég szakemberei végre-
hajtották a módosítást, majd következtünk 
mi, a próbával. Izgalmas volt, hogy a for-
galom fenntartása mellett (igaz éjszaka, 
ritkább forgalomban) zajlott a folyamat. 
A martonvásári központban lévő kollé-
gákkal együttműködve mentünk végig a 
tesztelési pontokon. A vonatok szimulá-
lása (tengelyek beszámolása) a külsőtér 
leválasztása után a tengelyszámlálókat 
helyettesítő „zongorákkal” történt. A pró-
ba tartalmazta többek között a túltartóz-
kodás, fények kiégésének, csapórúd le-
törésének szimulálását, kipróbáltuk a kézi 
lezárást, a helyi kezelés kiadását. Ezeken 
a próbákon különösen megmutatkozott a 
különböző szakterületekkel és cégekkel 
való együttműködés fontossága.

A másik, nagyszámban telepített elekt-
ronikus biztberrel, a Thales Elektra1 bizto-

sítóberendezésével Zalában, a 25 sz. vas-
útvonal állomásain ismerkedhettem meg. 
Itt a rendszer fővizsgája zajlott. Ez volt az 
egyik leginkább izgalmas próba, amelyen 
részt vettem. Először a Zalabér-Batyk for-
galmi irodájában az AKF kezelőfelületen 
figyeltem a folyamatot, majd átmentem a 
vadregényes Ötvös forgalmi kitérőhöz, 
ahol a külsőtéri elemeken szimulálták a 
hibákat, mint például a váltó végállásá-
nak elvétele, jelzőn rövidzár előidézése. 
Ezután a jelfogó helyiséget látogattam 
meg, ahol megismerkedtem élőben is az 
Elektrával a CC szekrénytől az állomási 
sorompót vezérlő jelfogó egységig. Itt is 
történt pár hibabeadás, illetve itt lehetett 
egy diagnosztikai számítógépen figyelni 
a hibákat. A végleges hibalista a forgalmi 
irodában állt össze, itt nyomon követtük, 
hogy a berendezés észrevette-e a hibát. A 
későbbiekben az újabb verziót, az Elekt-
ra2-t is górcső alá vehettem Békéscsa-
ba állomáson, külön figyelmet szentelve 
a két berendezés közötti eltérésekre. Itt 
kitértünk a PQ modern áramellátó beren-
dezésére is.

Távvezérelve

Napjainkban az egyik legnagyobb biztber 
fejlesztési irány a KÖFI rendszerek kiépí-
tése. A gyakorlatom alatt a hagyományos 
D55 jelfogós biztosítóberendezéseket 
felülvezérlő Prolan Zrt. által fejlesztett 
Elpult D55 rendszerrel volt szerencsém 
foglalkozni. Már egyetemi keretek között 
is részt vettem részletes bemutatón Csor-
nán, majd a felépítését is alaposan megta-
nították számunkra. Az Osztályon üzemel-
tetési szempontból tanulmányozhattam. 
Az elektronikus biztosítóberendezések-
hez hasonlóan itt is a SW verziók hibáinak 
kiszűrése illetve a módosítások ellenőrzé-
se volt a fő feladat. Először a Prolan labor-
jában, teszten vettem részt, ahol az előző 
verzió hibalistáiból kiindulva néztük meg a 
módosításokat. Az itt folytatott beszélge-
téseken részletesen kitértünk arra, milyen 
plusz funkciókat tud a hagyományos D55-
höz képest (pl. automata funkciók). A kö-
vetkező alkalommal már élőben próbáltuk 
ki a rendszert az esztergomi software fris-
sítés után. A cég szakemberei elvégezték 
a 2 sz. vonal felső szakaszán telepített 
KÖFI frissítését, majd következett a pró-
ba. Ekkor már nem teljes vizsgálatot kell 
végezni, csak pár egyszerű és különleges 
kezelést szúrópróba szerint végrehajtani. 

Az Elpulttal felülvezérelt D55-re 
egy különleges példa a Gyermekvasút 
Szépjuhászné állomása, amelyet terve-
zője mutatott be nekem. Itt megtanultam, 
hogy milyen módokon lehet kezelőfelü-
letet váltani, milyen módosításokat kell 
a dominópulton végrehajtani, a jelfogó 
helyiségben pedig az illesztő áramkörö-
kön szaladtunk át. Nagyon hatékonynak 
tartom ezt a megoldást, hogy a gyerekek 

egy helyen tanulhatják meg a pultos és a 
számítógépes kezelést is.

Talán a KÖFI rendszerek témaköréhez 
sorolható leginkább a következő terület, 
amely kapcsolatot teremt a legelavultabb 
és legmodernebb berendezések között. 
A KÖFI vonalakhoz csatlakozó mellékvo-
nalakon az első állomásközbe kiépített el-
lenmenet-kizáró berendezésekről van szó. 
Aba-Sárkeresztúr és Sárbogárd között 
kiépítendő ellenmenet- és utolérés-kizáró 
rendszer tervezésének első fázisát követ-
hettem végig a tervezőmérnökkel, amely 
a helyszín felmérése és a szükséges kap-
csolási rajzok összegyűjtése volt. Sárbo-
gárdon, a jelfogó helyiség szemügyre vé-
tele előtt Aba-Sárkeresztúr állomásán volt 
a helyszíni szemle. Itt a mellékvonali kör-
nyezet szépségeinek megismerése mellett 
átláthattam, hogyan lehet egy mechanikus 
elemeken alapuló berendezéshez illeszte-
ni a jelfogós technikával megvalósuló el-
lenmenet-kizáró rendszert.

Jelfogós világ

A jelfogós berendezések közül több alka-
lommal foglalkoztam KA69 típusú kisállo-
mási berendezéssel. Az Osztály kísérleti 
céllal a Kopáncs állomáson elbontott be-
rendezést számítógépes felülvezérléssel 
felújítja és újjáépíti az egyik laborjában. 
A külsőtéri elemeket különböző módon 
szimulálják majd. A különleges magyar 
fejlesztésű berendezés felépítését, alap 
áramköreit építői mutatták be nekem. 
Élőben a jászsági vasútvonal állomásain 
vettem szemügyre a még élesben műkö-
dő példányokon. Itt mind a négy állomást 
meglátogattuk. Erre azért volt szükség, 
mert némiképp eltértek egymástól, útátjá-
rókban, mellékvágányok kapcsolatában, 
oldalvédelmi megoldásokban. A jelfogó 
helyiségek mellett a kezelőpultokat is meg-
néztük, összehasonlítottuk a D55 pult-
jának kialakításával. Különösen örültem, 
hogy az építéséből is ki vehettem szerény 
részemet. Nagyon inspiráló volt számom-
ra, hogy a szerszámokat a kezembe véve, 
a pult felújítása, a jelfogó állványok kábele-
zése közben a legkisebb alkatrészeket is 
megismerhettem. A sokat tanulmányozott 
kapcsolási rajz életre kelt a szemeim előtt.

A D55 típusú berendezésekkel leg-
gyakrabban KÖFI rendszerekhez kapcso-
lódóan találkoztam, de egy másik érdekes 
alkalmazás is előkerült. A pusztaszabolcsi 
vonal korszerűsítésénél is telepítettek 
D55 berendezéseket ideiglenesen. Száz-
halombattán éppen az építési fázisba 
pillanthattam bele, Érd állomáson már az 
üzemelőbe. Az ideiglenes jelleg mellett 
érdekessége volt még a tengelyszámlálós 
foglaltságérzékelés is, amelynek az ele-
meit a pult mellett a jelfogó helyiségben 
is megnéztem.

A spurplanos D70 se maradhatott ki, 
igaz, tanulmányaimban csak ebben a fél 
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évben kezdtem vele foglalkozni mélyeb-
ben. Ferencvárosban a szépen felújított 
panorámatáblát, a hatvani berendezés-
nél a kódos vezérlőt csodálhattam. Egy 
hangulatos kirándulás keretében méltán 
büszke alkotói az ország legújabb és leg-
kisebb példányát, a Hűvösvölgybe telepí-
tett D70-et is bemutatták, ahol a kis mére-
te miatt a jelfogóban könnyen átláthattam 
az egységeit.

Kapcsolat a járművekkel

Az egyik kedvenc területem a vonatbe-
folyásoló rendszerek, amely a biztosító-
berendezésre épülve kikényszeríti kü-
lönböző biztonsági szinteken a jelzési 
képek végrehajtását. Gyakorlatom során 
sokat tanulmányozhattam ezeket. Először 
a hagyományos vonatbefolyásolást, a 
75 Hz-es sínáramkörből kinyert jelek alap-
ján működő rendszer témakörét jártuk 
végig. Gyakorlati programomban nem a 
hagyományos EVM rendszer szerepelt, 
hanem a szlovák és cseh vasutakon is 
üzemelni képes Mirel rendszeren keresz-
tül mutatták be nekem ezt a vonatbefolyá-
solási formát mozdonypróbák alkalmával. 
Hegyeshalom és Komárom állomásokon 
elvégzett tesztek első lépése az állópró-
ba volt, amely az önteszttel kezdődött. Az 
önteszt után a mozdony vevőantennái alá 
helyezett tekercseken keresztül először 
a szlovák, cseh jelzési képeket adta fel a 
Mirel-t gyártó cég által hozott berendezés, 
majd magyar üzemmódra váltva a magyar 
jelzési képeket. A kijelzőn követtük, hogy 
megfelelően működik-e, az éberségi pedál 
használatával pedig az éberségi felhívá-
sok nyugtázási lehetőségét is kipróbáltuk. 
Külön érdekesség volt, hogy érintőlege-
sen a szomszéd országban használt, más 
modulációs eljárás segítségével működő 
folyamatos vonatbefolyásoló berendezést 
is megismerhettem. Ezután a régi és tel-
jesen új gyártású magánvasúti mozdonyok 
futópróbái következtek. A mozdony fedél-
zeti egységéhez egy speciális csatlakozó-
val illesztettünk egy műszert és laptopot, 
amelyen a futó program megmutatja a 
pályaoldali jeleket. A kirajzolódó először 
szűretlen, majd szűrt jelekből szépen le-
olvashatók voltak az ütemek. A különböző 
zavarójelek megjelenése és azok okainak 
megtalálása is tanulságos volt.

A másik fontos terület az ETCS világa 
volt ebben a témakörben. Az egyetemen 
már hallgattam szabadon választható tár-
gyat róla, melyet szintén a Technológiai 
Központ munkatársa tartott. Így kíváncsi-
an vártam, hogy milyen feladatok lesznek 
ezzel kapcsolatban. Az első alkalom egy 
oktatás volt az irodában, ahol felfrissítet-
tem ismereteimet, majd következett a la-
borban található rendszerek bemutatása. 
Maga a labor is nagyon érdekes, mert az 
L2-höz tartozó összes elem megtalálható 
az RBC-től a balízon át a fedélzeti egysé-

gekig. Így a mozdonyszimulátorral a teljes 
rendszer működése modellezhető. Egyik 
alkalommal a szimulátor segítségével 
tettem egy kört Ferencváros és Székes-
fehérvár között. Ez alatt megtapasztal-
hattam a rendszer működésének minden 
részletét. A lehető összes nehezítő ele-
met kipróbáltuk, amelyen keresztül az 
üzemmódok működését, szintváltásokat, 
zavarok kezelését gyakorolhattam, a DMI 
felület használatával együtt. A különleges 
eseményeket a laborgépen lehet beadni, 
ilyen például a sorompóhiba, a kényszer-
oldás, a GSM-R jel megszűnése. Megis-
mertem, hogyan tud a forgalmi személy-
zet az ő kezelőfelületén lassújelet vagy 
azonnali megállási parancsot beadni.

A labor után élesben is végigjártuk az 
ETCS elemeit. Kelenföldön a még nem 
átadott rendszerforgalmi személyzet ál-
tal kezelt felületét néztük meg, majd az 
állomáson a balízok elhelyezését, rögzí-
tését tanulmányoztuk át. A legalaposabb 
áttekintés Ferencvárosban történt, ahol 
az RBC szekrényeket néztük végig. Kü-
lönösen érdekes volt a ferencvárosi D70 
illesztés, amely lehetővé teszi az RBC 
számára a jelfogós berendezés vágányúti 
információinak leolvasását.

Az ETCS-el kapcsolatos ismereteimet 
a járműoldali teszteléssel is gyarapítottam. 
Hegyeshalom állomásról indulva egy szom-
széd vasúttársaság mozdonyának ETCS L1 
próbafutásán tapasztalhattam meg a valós 
működést. Indulás előtt a beépített EVC-t 
szekrényt is szemügyre vettem, majd a 
próba folyamán folyamatosan követtem a 
DMI-on megjelenő információkat. Itt is volt 
többek között szintátmenet, módváltás, to-
latási sebesség átlépése, balíz letakarása, 
amelyekkel ellenőrizni tudtuk a berendezés 
megfelelő működését.

Kitérők

A forgalomszabályozás legfontosabb 
eleme se maradhatott ki a gyakorlatom 
színes programjából. A Technológiai Köz-
ponthoz tartozik az a fényeslitkei műhely, 
ahol a hagyományos váltóállító hajtóműve-
ket javítják. Itt a gépészeti ismereteimre is 
szükség volt. A motorok és az érintkezők 
mellett a mechanikus részeket is megnéz-
hettem az ízekre szedett hajtóműveken. 
Az összeszerelés során sikerült igazán 
átlátni, hogyan is működik a hajtómű. 
Összeszerelés után a szerkezetet a pró-

bapadon az erőmérővel összekötve ellen-
őriztük. Ezzel az erőmérővel terepen is 
találkoztam, ahol az üzemelő váltók ellen-
őrzését végeztük. Az erők alakulását ott 
már egy laptop segítségével, diagramon 
is követhettem, amelyen szépen kirajzoló-
dott az állítás három fázisa. A külső mérés 
során már új hidraulikus hajtóművel fel-
szerelt nagysugarú kitérőt tanulmányoz-
tam a Spherolockos csúcs sínrögzítéssel 
és hidraulikus közvetítőművel. A mérés 
része volt, hogy különböző méretű akadá-
lyokat helyeztek a csúcs- és tősín közé, 
ezzel a végállás ellenőrzését tesztelve.

Dokumentáció és adatkezelés

A műszaki és terepmunka hatékonysá-
gához nagyban hozzájárul az Osztály 
által elkészített és kezelt biztosítóberen-
dezésekhez tartozó dokumentációkat és 
utasításokat bemutató adatbázis. Fontos 
volt ezeket is megismernem, hiszen a ké-
sőbbiekben fontos információforrásként 
szolgálhatnak számomra.

A biztosítóberendezési hibákat beje-
lentő és kezelő felületeket is bemutatták, 
amelyeket a területi diszpécserek és az 
adatokat elemző szakemberek használ-
nak. A hibákra és státuszukra több példát 
is néztünk, hogyan is kell besorolni és ke-
zelni azokat. A végén az összegző statisz-
tikák készítését vettük át.

Vágányút kijelölve

A szakmai gyakorlatom néhány hete alatt 
szerzett tapasztalataim és élményeim na-
gyon sokat segítettek abban, hogyan ha-
ladjak tovább a diplomám megszerzése 
felé. Tisztábban látom, hogy mely isme-
reteket kell még elsajátítanom, milyen ku-
tatási, szakdolgozati témákkal, ötletekkel 
érdemes foglalkoznom. A beszámolóm 
elején megfogalmazott céljaim megva-
lósultak. Leginkább annak örülök, hogy 
rendszerszinten, üzemeltetői oldalról tud-
tam megfigyelni a vasutat és a biztber szak-
mát, ahol minden mindennel összefügg. 

Ezúton szeretném megköszönni a 
Technológiai Központ Biztosítóberen-
dezési Osztály minden munkatársának 
támogatását. Mindig szakítottak időt kér-
déseim megválaszolására, érdekes gya-
korlati praktikákkal és kiegészítésekkel 
segítették ismerkedésemet a vasút vilá-
gával.

Vom Weichenschlüssel zum ETCS
Resümee des Sommer-Praktikums bei den Ungarischen Staatsbahnen (MÁV) von 
einem Absolvent, beschäftigt mit Bahnsicherheits-systemen in der Technischen 
und Wirschaftswissenschaftlichen Universität Budapest.

From switch-lock key to ETCS
A summary of a summer practise at Hungarian State Railways by a senior-
year student of Railways Automation at Budapest University of Technology and 
Economics.
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Bemutatkozik...*
Várnai György,
a PROLAN Zrt. tanácsadója,
a PROLAN Alfa Kft. egykori ügyvezetője

– Hogyan került a műszaki pályára?
– Budapesten születtem 1947-ben. A 
családban nagyapámon kívül nem volt 
műszaki ember.  Ő viszont út- és vasút-
építő mérnökként 1907 és 1910 között 
az észak-balatoni vasútvonal építését 
vezette. A Kandó Kálmán középfokú tech-
nikumot végeztem el, majd a BME Villa-
mosmérnöki Karára jártam, elektronikus 
műszerek ágazat szakirányra. Az első 
munkahelyem az MMG Automatika Mű-
vek volt, 1970-től, amely régi, patinás mű-
szergyárként akkoriban az ország legna-
gyobb irányítástechnikai vállalata volt. Ott 
olaj- és gázipari telemechanikai, ponto-
sabban távmérő és távvezérlő rendszerek 
fejlesztésében vettem részt. Közben ta-
nultam, mérnökközgazdász lettem 1976-
ban, valamint angol és orosz nyelvtudásra 
is szert tettem. A cég fő piaca a Szovjet-
unió volt, több mint egy évet voltam kinn 
a cég által szállított rendszerek beüzeme-
lésén. A műszereket és adatgyűjtőket az 
ottani éghajlati körülményekre méretez-
ték. Megbízható rendszerek voltak, kevés 
minőségi panasz érkezett rájuk, a felme-
rülő hibákat a helyi mérnökök el tudták 
hárítani.

– Miként váltott vasúti szakterületre? 
– Mikroprocesszoros adatgyűjtő be-

rendezések is készültek az MMG-ben 
a ’80-as évek közepén, amelyek felkel-
tették a MÁV érdeklődését. Tárgyalások 
kezdődtek, miképp lehetne azokat egy a 
MÁV biztosítóberendezéseit távfelügyelő 
(KÖFE) rendszerben alkalmazni. Ebben 
már nem műszaki fejlesztőként, hanem 
vállalkozó projektmenedzserként vettem

* A rovat cikkei teljes egészében az interjúala-
nyok véleményét tükrözik, azt a szerkesztő-
ség változatlan formában jelenteti meg.

részt. Ez egyfajta lehetőség volt az előre-
lépésre. Mint vállalkozó, meg kellett is-
mernem a MÁV szokásait, szerződéskö-
tési gyakorlatát, és ki kellett alakítanom 
a kapcsolatot a TEB vezetőkkel, köztük 
Mandola Istvánnal, Fülöp Lászlóval, Gál 
Istvánnal, Sullay Jánossal. Ez sokat se-
gített abban, hogy a közös projektek jól 
menjenek. A MÁV-val való közös gondol-
kodás két rendszerszállításban csúcsoso-
dott ki, a miskolci, majd a szegedi KÖFE 
rendszerekben. Ezek MMG gyártmányon 
alapuló rendszerek voltak, melyhez 1200 
baud-os modemeket használtunk, ami bi-
zonyos korlátot szabott ugyan a rendszer 
funkcionalitásának, de lényegesen javult 
általa a forgalomszervezés. Az állomások-
ra olasz licenc alapján gyártott RTU-kat 
telepítettünk, olyan CMOS bázisú, a mai 
napig üzemelő, nagy megbízhatóságú 
állomási adatgyűjtő terminálokat, melyek 
követik a jelfogók állapotváltozásait. Egy 
központi, MMG fejlesztésű multiprocesz-
szoros gép szolgálta ki a dominófalat és a 
monitorok kijelzőit. E sikeres telepítések 
okán lettünk partnerei két olasz cégnek, 
hogy együttesen alakítsuk ki a ’90-es 
évek közepén a közel 25 éve működő, fe-
rencvárosi kódos kezelőt. 

– Hogy lett az MMG-ből PROLAN?
– A ’90-es évek vége felé nyilvánva-

lóvá vált, hogy az orosz piac nem fogja 
tudni eltartani az MMG-t, így 1998-ban 
több munkatársunkkal együtt kiléptünk 
és megalapítottuk a PROLAN Alfa Kft.-t, 
amiben a fő tulajdonos a PROLAN Zrt. 
volt, mellette kisebbségi tulajdonos pe-
dig Marcsinák Laci kollégám és bará-
tom, valamint jómagam. A PROLAN már 
korábban, 1990-ben kivált az MMG-ből, 
villamosipari projekteken nőtt naggyá, 
egy országos villamosipari telemecha-
nikai rendszerhez fejlesztett berende-
zéseket, illetve villamos alállomásokat 
automatizált. E sikereket a vasúti vonta-
tási alállomások területére való betörés 
követte: a PROLAN a mai napig a FET-
rendszerek egyik stabil, piacvezető szállí-
tója. A PROLAN Alfa kettős ügyvezetéssel 
működött, én inkább a gazdálkodási kér-
désekért feleltem, Marcsinák Laci pedig 
a műszaki területért. Rájöttünk, hogy a 
PROLAN eszközök alkalmasak lehetnek 
vasúti biztosítóberendezésekben való 
alkalmazásra is. A MÁV szakemberekkel 
való közös gondolkodás után nekiálltunk 
az ELPULT fejlesztéséhez az anyacég-
gel közösen. Hegedüs Géza és Horváth 
János voltak a MÁV-os kapcsolattartóink 

és műszaki támaszaink ebben, de persze 
vezetői szinten is biztattak minket. Kísér-
leti terepként megkaptuk Onga állomást, 
amit Felsőzsolcáról kellett az új ELPULT 
berendezés segítségével távvezérelni. 
Ez a próbálkozás végül nem volt teljes 
mértékben sikeres, az elhúzódó tanúsítói 
jóváhagyási és a hatósági engedélyezte-
tési folyamat miatt. A tanulságok alapján 
fejlesztettük ki az első, végleges hatósági 
engedéllyel rendelkező távvezérlő beren-
dezésünket a GYSEV számára a Győr–
Sopron vonalra. Itt D55 és osztrák KSW 
állomási biztosítóberendezések vannak, 
ezeket vezéreltük felül Csornáról és Fer-
tőszentmiklósról, míg Sopronban KÖFE 
központ létesült. Egyidejűleg a FET táv-
vezérlés is kiépült soproni központtal. A 
műszaki projektfelelős ezekben az eset-
ben Marcsinák Laci volt. A KÖFI és a FET 
párban járt a későbbiekben is, hiszen az 
állomások távvezérelhetőségének feltéte-
le lett ennek kiépítése.

– Hogyan tudta kezelni a PROLAN 
Alfa a vasúti projektek időbeni esetle-
gességét?

– A PROLAN maximálisan két lábon 
állt, támogatta az Alfát az anyacég annyi-
ra, hogy a gyengébb években a fejlesz-
tésre koncentrálhattunk. Az ilyen években 
jelentős lépéseket tettünk a biztonsági 
ügyekben, tanúsítónyilatkozatokat sze-
reztünk, hatósági elfogadást intéztünk. 
De például a 2000-es évek elején egy-
szerre több projektünk is lett, így a sze-
gedi KÖFE-KÖFI-FET rendszer kiépítését 
Csíkos Péterrel közösen vittem projekt-
vezetőként. Izgalmas kihívás volt, amikor 
az ALCATEL Austria (ma THALES Austria) 
néven ismert cég megbízott minket az 
Elektra 1 elektronikus biztosítóberende-
zéshez a kezelői felületet (AKF) megjelení-
tő rendszer fejlesztésével. Ezt sok helyen 
telepítették: a legnagyobb ilyen rendszer 
a Boba–Őriszentpéter, ahol 13 állo-
más távvezérelhető a zalaszentiváni ún. 
szuper-AKF központból, illetve öt állomá-
son (Ukk, Zalabér-Batyk, Zalaszentiván, 
Zalalövő és Őriszentpéter) telepített kis 
AKF-körzetből, de ilyen létesült a GYSEV 
Sopron–Szombathely–Szentgot thárd 
vonalán, a Vecsés–Üllő–Monor (VÜM) 
projektben és Komáromban is. Az AKF-
ek fejlesztése ma is folyamatban van az 
ETCS illesztés miatt, de végeztünk FOR 
interfész fejlesztést is a THALES-nek és 
a Siemensnek egyaránt. A 2011–12-es 
évek viszonylagos „projektínsége” ered-
ményezte azt a racionális döntést, hogy a 
Prolan Alfa önálló üzletágként olvadjon be 
anyacégébe, a Prolan Zrt.-be.

– Milyen feladatai vannak most a tár-
saságnak?

– A Rákos –Újszász (120a) vonal KÖFI 
rendszerének kiépítése a fővállalkozá-
sunkban zajlik. Ez számunkra új feladat, 
korábban nem voltunk ebben a szerep-
körben, most minden alvállalkozóval 
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A Vasúti VezetékVilág következő száma
2019. márciusban jelenik meg.

Folyóiratunk szerzői
Dr. Szabó Géza
A Budapesti Műszaki Egyetemen 1993-ban villamosmérnöki, 1997-ben 
információmenedzsment szakirányú gazdasági mérnöki diplomát, 2009-
ben PhD fokozatot szerzett. 1993 óta dolgozik a BME Közlekedésauto-
matikai (ma Közlekedés- és Járműirányítási) Tanszéken, jelenleg egyete-
mi docens beosztásban. Egyetemi feladatai mellett egyik ügyvezetője és 
vezető szakértője a biztosítóberendezési területen NoBo és DeBo kije-
löléssel is rendelkező Certuniv Vasúti Tanúsító Kft.-nek. Elérhetőségek: 

Certuniv Kft., 1141 Budapest, Gödöllői u. 165. E-mail: szabo.geza@certuniv.hu

Füstös István
Vasutas pályafutását az Úttörővasúton kezdte 1979-ben. A Mechwart 
András Szakközépiskola Vasútforgalmi szakán tett érettségi után Győr-
ben, a KTMF-en folytatta vasúti tanulmányait, végül a BME-n szerzett mű-
szaki tanári oklevelet. Néhány év külszolgálat (Rákosrendező, Kelenföld, 
Keleti pu., Déli pu. stb.) után a Bp. Igazgatóságon utastájékoztatási terü-
leten dolgozott. 1995 óta a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton 
mint üzemmérnök és oktatási vezető tevékenykedik. „Korai” vasutassága 

óta foglalkoztatja a vasúti balesetek okainak megismerése, a tanulságok levonása és a 
vasutas képzésben, továbbképzésben való felhasználásuk.

Dolhay Márk
1993-ban végzett, mint erősáramú üzemmérnök a Kandó Kálmán Műsza-
ki Főiskolán, majd programozó matematikusi oklevelet szerzett az ELTE 
TTK esti tagozatán. 1993-tól 1999-ig az ALCATEL AUSTRIA AG-nél 
(mai THALES) az ELEKTRA SBB, majd az ELEKTRA MÁV elektronikus 
biztosítóberendezés fejlesztésében vett részt. 1997-től mellékállásban, 
2005-től főállásban dolgozik az AXON 6M Kft.-ben, ahol a szimulációs 
fejlesztéseket és projekteket vezeti. Elérhetőség: Axon 6M Kft. 1125 Bul-

csú u. 25., Tel.: +36-20-932-3653. E-mail: mark.dolhay@axon-6m.hu

Dohány László
1979-ben végzett villamos üzemmérnökként a Kandó Kálmán Villamos-
ipari Műszaki Főiskola Automatika szakán, teljesítményelektronika ága-
zaton. 1979-től a Villamosipari Kutató Intézet, majd jogfolytonosan az 
EPOS-PVI Rt., 1991-től a Villamos Hajtás és Járműelektronika Kft, majd 
2013-től PowerQuattro Zrt. erősáramú fejlesztőmérnöke. Fő tevékeny-
ségi körébe tartozik csúszógyűrűs aszinkron motorok kaszkád fordu-
latszám szabályozó berendezések, valamint szünetmentes áramellátó 

rendszerek, fejlesztése tervezése. Elérhetőségek: PowerQuattro Zrt., 1161 Budapest, 
János utca 175. Tel.: +36-1-405-5400. E-mail: pqinfo@powerquattro.hu

Talabér Lajos
A szombathelyi Savaria Szakközépiskolában érettségizett Képesített 
Vasútüzemvitel-ellátóként. Az érettségit megelőzően az Országos Szak-
mai Tanulmányi versenyen I. helyezést ért el. A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki karán 2004-ben ál-
lamvizsgázott. Az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia I. helye-
zettje, valamint a Pro Progressio alapítvány külön díjazottja. A BKV Zrt. 
Távközlési és Biztosítóberendezési Szakszolgálatánál (HÉV, metró, vil-

lamos, fogaskerekű) 2013-ig, a BKV Zrt. szervezeti átalakítását követően a BKV Zrt. 
Villamos Jelzőberendezési szolgálatnál 2017-ig üzemmérnök. A MÁV Zrt. Infokommu-
nikációs és Technológiai Rendszerek Főigazgatóságának Biztosítóberendezési Osztá-
lyán 2017-től pályavasúti mérnök. Másodállásban HÉV-járművezető a Szentendrei és 
Gödöllői HÉV-vonalon. Tel.: 70-209-6507. E-mail: talaber.lajos@mav.hu, lajos.tala@
gmail.com

Várhelyi Nándor
2000-ben végzett a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Villamosmérnöki 
Karán, Teljesítményelektronika szakirányon. 2000-től a PowerQuattro 
Zrt. erősáramú fejlesztőmérnöke. Fő tevékenységi körébe tartozik a szü-
netmentes áramellátó rendszerek, berendezések fejlesztése, tervezése. 
Elérhetőségek: PowerQuattro Zrt., 1161 Budapest, János utca 175. Tel.: 
+36-1-405-5400. E-mail: pqinfo@powerquattro.hu

egyesével törődnünk kell. Felértékelő-
dött a projektvezető szerepe (ami szintén 
hiányszakma, kevés a jó projektvezető, 
nagyon meg kell őket is becsülni), hiszen 
a KÖFI-FET távvezérlések mellett van op-
tikaihálózat-építés, váltófűtés-felügyelet, 
utastájékoztatás és videómegfigyelés is 
a projektben. Tavaly sikeresen lezártuk a 
Dombóvár–Pécs projektet, most a Pusz-
taszabolcs–Dombóvár szakaszon dolgo-
zunk az R-Korddal közösen. A harmadik 
futó projektünk a Mezőzombor–Sátoralja-
újhely vonalon térvilágítás építése, három 
állomás távvezérlése és kettőnek a táv-
ellenőrzése Sátoraljaújhelyről, valamint 
a FET-HETA rendszer kiépítése miskolci 
központtal. A nagy projektek vitele mellett 
a társaságunk nagy figyelmet fordít arra is, 
hogy a vasúttársaságokkal kötött karban-
tartási és hibaelhárítási szerződéseinket 
az elvárásoknak megfelelően teljesítsük.

– Mi az Ön szerepe a cégnél?
– A vasúti üzletág vezetője mellett 

dolgozom tanácsadóként, és elsősorban 
kisebb vállalkozási projektek vitelében, 
pénzügyi, kontrolling feladatok ellátásá-
ban segítem. Egyúttal a Prolan 10 tulajdo-
nosának egyikeként megbíztak a társaság 
négytagú Felügyelőbizottságának vezeté-
sével. 

– Milyen jövő áll a PROLAN előtt?
– Remélem, a távvezérlő program 

folytatódik, és eljutunk egy országos 
szintig, amely a D55-ös és KA-69-es 
berendezéseket teljesen, illetve néhány 
D70 állomást lefed. Ezzel párhuzamosan 
az ELPULT irányból el lehet mozdulni a 
magasabb szintű feladatok megoldása 
felé, például saját biztosítóberendezés 
fejlesztése is cél lehet. Előbb-utóbb nagy 
mennyiségben kell a jelfogós berende-
zéseket is cserélni, látni ebben egy nyíló 
piaci rést. Persze nem egy nagyállomási 
berendezés a cél, hanem a ma még biz-
tosítatlan vonalakon, vagy az elöregedett 
mechanikus és jelfogós berendezések 
helyett lehetne egy egyszerű, kisállomási 
berendezés. A PROLAN sikerének titka, 
hogy mindig sokat áldozott fejlesztésre, 
fő megbízóink, a MÁV és a GYSEV igé-
nyei szerint – akik továbbra is nyitottak 
az új műszaki megoldásokra. Ennek a 
PROLAN megpróbál eleget tenni, korsze-
rű eszközök fejlesztésével. Mára a vasúti 
üzletág lett a meghatározó a társaságnál, 
100 fő dolgozik ezen a területen, akik 
közül 70-en felsőfokú végzettségűek, és 
50-en foglalkoznak fejlesztéssel és tesz-
teléssel. Így mi elsősorban a hazai vas-
úttársaságok igényeire és lehetőségeire 
alapozva építjük a jövőnket.
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A telekommunikáció teljes skáláját átfogó tevékenység!

A tervezéstől a kivitelezésig!

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






