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KEZDETBEN, ILLETVE MÉG MAI IS:

A régi „Ganz optika” amelyet a MÁVSz. 2878-1 sz. szabványban ír le. E fényjelző 

készülék rendkívül jól bevált, hosszú évtizedek óta van használatban.

- Fényforrás: izzó (hőmérsékleti sugárzó)

- Vonatkozó vállalati szabvány: MÁVSz. 2878-1 

- Optikai rendszer: Fresnel lencsékből áll

Főbb részei:
Lencsetartó lencsével, foglalattal

Lámpaház



- Egyszerű felépítés, nincs benne 
külön elektronika

- Olcsó fényforrást tartalmaz, 
amit könnyű cserélni

- Állítható fényerősségeloszlás a 
külső lépcsős lencse 
megválasztásával (8°, 20°, 30°)

- Állítható szín a belső lépcsős 
színszűrő lencse 

megválasztásával

- Zavarvédettség

- A fényforrás hőmérsékleti 
sugárzó annak minden 
hátrányával

- Nem érhető el vele akkora 
fényerősség, mint LED 
„optikával”

- Kevésbé ellenálló a külső 
mechanikai behatásokkal 
szemben

- Az izzó alacsony élettartama

- Fényhasznosítás kb. 13lm/W

• LED chip-ek chip szinten sokkal 
jobb fényhasznosítás az izzóhoz 
képest, akár 150lm/W, DE EZT 
MŰVILEG LERONTJUK!

ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI, FÉNYTECHNIKAI ALAPFOGALMAK (A 

TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL)



A LED-EKRŐL ÁLTALÁBAN

Light Emitting Diode

Csoportosításuk:

• A fehér szín előállítása szerinti 

csoportosítás

• RGB LED-ek

• Fényporos LED-ek

• Teljesítmény szerinti 

csoportosítás

• kis teljesítményű LED-ek

• power LED-ek

• Konstrukció szerinti csoportosítás

• Furatszerelt

• felületszerelt



A LED-EK FEJLŐDÉSE, ÖSSZETÉTELE

 1967 Az első LED (vörös, GaAs+LaF3YbEr)

 1973 Sárgás-zöld LED

 1975 Sárga LED

 1978 Nagy fényerejű vörös LED

 1993 Kék LED

 1997 Fehér LED (kék LED+fénypor)

 2001 Fehér LED (UV LED+fénypor)

A LED anyagi összetételétől függ a kibocsátott hullámhossz
Nagyon jó chip 

gyártók:



ÖSSZEFOGLALVA A LED-EK ELŐNYEI

 nagy élettartam

 nagy megbízhatóság

 karbantartás mentesség megfelelő üzemeltetés esetén

 igen gyors működés

 dimmelhetőség

 stabil fényerősség (állandó hőmérsékleten)

 kitűnően modulálható, akár n∙MHz

 rendkívül jó ellenálló képesség a mechanikai igénybevételekkel szemben

 nagy szórási szög is lehetséges függően a tokozástól

 mára már igen jó fényhasznosítás (100…150lm/W) (vagy még több)

 színük jó közelítéssel csak az anyagi összetételtől függ



ÖSSZEFOGLALVA A LED-EK HÁTRÁNYAI

 még drága (a nem „kínai utánzat”)

 óriási fénysűrűségük van (akár millió cd/m2) → jelzéstechnikában 

szabvány által lehatárolt

 zavarérzékenység

 érzékeny az elektrosztatikus kisülésekre

 nagyon érzékenyek a működtető tápegységre, a stabil, 
megbízható működés érdekében a megfelelő hűtés, valamint az 

áram stabilizálása is alapvető fontosságú

 a nagy hőmérsékleten való működtetés rendkívül negatívan 

befolyásolja a LED élettartamát! a megfelelő hőelvezetés 

megoldása alapvető!



A MÉG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ FELTÉTFÜZET…

FŐBB GONDOK A JELENLEGI FELTÉTFÜZETTEL:

- Nagyon elavult, azóta a LED chip gyártás 

óriásit fejlődött

- Akkoriban még nem léteztek a ma használatos 

fénytechnikai, vasúti EN szabványok

- Ha hivatkozik is szabványra (pl. MSZ 20186/2-86, 

DIN 67 527, MSZ 172, MSZ 1600) azok már régen 

elavultak, visszavonásra kerültek

- Ahol kellene, hogy hivatkozzon szabványra, ott 

nem hivatkozik

- HIÁNYOS! Az új feltétfüzet sokkal több előírást 

és számszerű adatot tartalmaz a régihez képest



SZABVÁNYALKOTÁS – JAVASLATTÉTEL -

SZABVÁNYMEGJELNTETÉS



KORÁBBI, MÁR VISSZAVONT SZABVÁNY AMELY A FÉNYSOROMPÓKRA IS VONATKOZOTT



FELTÉTFÜZET HELYZETE JELENLEG

JÓVÁHAGYÁS ALATT



Részlet a „Fogalom meghatározások” c. fejezetből

Megállapítható, hogy 

jóformán csak a kötőszavak 

nincsenek külön 

szabványosítva.

Előnye: félreértés kizárva.

A vonatkozó szabványok 

angol nyelven is 

hozzáférhetőek.

Kivéve: MSZ 9620, de a vele 

párhuzamosan hatályban 

lévő MSZ EN 12665:2012 igen.



A FELTÉTFÜZET FELÉPÍTÉSE, FOLYT.

Fénytechnikai követelmények

 Az optikai egység által kibocsátott fény színe

 A fehér optikai egység korrelált színhőmérséklete („Hold 

fehér” Ilyen a szabványos deiníciók között nem létezik, nincs 

mögötte konkrét számszerű érték)

 Az optikai egység fényerősség eloszlása

 Az optikai egység fényerőssége

 Az optikai egység fénysűrűség egyenletessége

 Az optikai egység legnagyobb fantomfénye

Mechanikai követelmények

 Felszerelhetőség

 A fénykibocsátó felület alakja és mérete

 Ütőszilárdság

 Rezgésállósági és rázásállósági követelmények



A FELTÉTFÜZET FELÉPÍTÉSE, FOLYT.

Környezeti követelmények

 Por, szilárd testek és a nedvesség behatolása elleni védettségi 

fokozat

 Hőmérséklet tartomány

 Napsugárzás, UV állóság

 Páratartalom

 Korrózióállóság

Villamos követelmények

 Áramütés elleni védőintézkedés

 Villamos táplálás (Pálinkás Gábor fog beszélni róla 

fényáramkör fajták, jelfogós berendezések, elektronikus 

berendezések üzemeltetése során szerzett tapasztalatok)

 Villamos túlfeszültség-, túláram-, és polaritás védelem

 Villamos konstrukció

 Szigetelési ellenállás

 Csatlakozás és egyéb külső huzalozás

 Elektromágneses összeférhetőség

 Illesztő áramkör biztonságigazolása, biztonságintegritási szint



A FELTÉTFÜZET FELÉPÍTÉSE, FOLYT.

Egyéb követelmények

 Élettartam

 Karbantartás

 Minőségirányítási rendszer

 Az optikai egység jelölései

 A MÁV bevezetési eljáráshoz benyújtandó dokumentumok, 

valamint az optikai egység fejlesztésére vonatkozó biztonsági 

követelmények



SZABVÁNYJEGYZÉK

 MÁVSz 2431-2 - Sorompó közúti fényjelző szerkezeti 
felépítése

 MÁVSz 2431-3 - Kiegészítő fényjelző mechanikai 
csapórudas sorompóhoz

 MSZ 9620-1:1990 - Fénytechnikai terminológia. A 
sugárzás alapfogalmai, mennyiségei és egységei

 MSZ 9620-2:1990 - Fénytechnikai terminológia. Látás, 
színvisszaadás

 MSZ 9620-3:1990 - Fénytechnikai terminológia. 
Színmérés

 MSZ 9620-4:1990 - Fénytechnikai terminológia. 
Emisszió, az anyag optika tulajdonságai

 MSZ 9620-7:1989 - Fénytechnikai terminológia. 
Fényforrások

 MSZ 9620-9:1990 - Fénytechnikai terminológia. 
Mesterséges és természetes világítás

 MSZ 9620-10:1989 - Fénytechnikai terminológia. 
Lámpatestek és alkatrészeik

 MSZ 9620-11:1990 - Fénytechnikai terminológia. 
Közlekedési világítás és fényjelzések

 MSZ EN 12368:2015 - Forgalomirányító berendezések. 
Fényjelző készülékek

 MSZ EN 60529:2015 - Villamos gyártmányok 
burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) 
(IEC 60529:1989)

 MSZ EN 60598-1:2011 - Lámpatestek. 1. rész: Általános 
követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2008, 
módosítva)

 MSZ EN ISO 9000:2015 - Minőségirányítási rendszerek. 
Alapok és szótár

 MSZ EN ISO 9001:2015 - Minőségirányítási rendszerek. 
Követelmények (ISO 9001:2015)

 MSZ EN 50121-1:2006 - Vasúti alkalmazások. 
Elektromágneses összeférhetőség. 1. rész: Általános 
előírások

 MSZ EN 50121-4:2006 - Vasúti alkalmazások. 
Elektromágneses összeférhetőség. 4. rész: A jelző- és 
távközlő készülékek zavarkibocsátása és zavartűrése

 MSZ EN 50122-1:2011 - Vasúti alkalmazások. Telepített 
berendezések. Villamos biztonság, földelés és 
védőösszekötés. 1. rész: Áramütés elleni 
védőintézkedések

 MSZ EN 50122-1:2011/A1:2011 - Vasúti alkalmazások. 
Telepített berendezések. Villamos biztonság, földelés 
és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni 
védőintézkedések

 MSZ EN 50122-1:2011/A2:2016 - Vasúti alkalmazások. 
Telepített berendezések. Villamos biztonság, földelés 
és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni 
védőintézkedések

 MSZ EN 50122-1:2011/A3:2017 - Vasúti alkalmazások. 
Telepített berendezések. Villamos biztonság, földelés 
és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni 
védőintézkedések

 MSZ EN 50122-1:2011/A4:2017 - Vasúti alkalmazások. 
Telepített berendezések. Villamos biztonság, földelés 
és visszavezető áramkör. 1. rész: Áramütés elleni 
védőintézkedések

 MSZ EN 50124-1:2001 - Vasúti alkalmazások. 
Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. 
Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és 
elektronikus berendezéshez

 MSZ EN 50124-1:2001/A1:2004 - Vasúti alkalmazások. 
Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. 
Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és 
elektronikus berendezéshez

 MSZ EN 50124-1:2001/A2:2005 - Vasúti alkalmazások. 
Szigeteléskoordináció. 1. rész: Alapkövetelmények. 
Légközök és kúszóáramutak az összes villamos és 

elektronikus berendezéshez

 MSZ EN 50124-2:2001 - Vasúti alkalmazások. 
Szigeteléskoordináció. 2. rész: Túlfeszültségek és a 
vonatkozó védelem

 MSZ EN 50125-3:2003 - Vasúti alkalmazások. A 
berendezések környezeti feltételei. 3. rész: Jelző- és 
távközlő berendezések

 MSZ EN 50126-1:2001 - Vasúti alkalmazások. A 
megbízhatóság, az üzemkészség, a 
karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és 
bizonyítása. 1. rész: Alapvető követelmények és az 
általános folyamat

 MSZ EN 50128:2011 - Vasúti alkalmazások. Távközlési, 
biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. 
Szoftverek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerekhez

 MSZ EN 50129:2003 - Vasúti alkalmazások. Távközlési, 
biztosítóberendezési és adatfeldolgozó rendszerek. 
Biztonsági elektronikai rendszerek 
biztosítóberendezésekhez

 MÁV F.1. sz. Jelzési utasítás

 [1] Kvantitatív biztonsági követelmények 
meghatározása és alrendszerekre történő leosztása 
egy aktuális példán bemutatva. Vezetékek világa, 
2006/1 kiadás, XI. évfolyam, 1.szám. © Berényi László

 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 
rendelet az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

 KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet



FÉNYTECHNIKAI MÉRÉSEK

Vonatkozó szabványok

 MSZ EN 13032-1:2004+A1:2012 - Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai 
adatainak mérése és ábrázolása. 1. rész: Mérés és az adatfájl formátuma

 MSZ EN 13032-4:2015 - Fény és világítás. Fényforrások és lámpatestek fotometriai adatainak 
mérése és ábrázolása. 4. rész: LED-lámpák, -modulok és –lámpatestek

Fényerősség / fényerősség eloszlás mérés

Spektroradiométer / spektrum mérés



ÖSSZEFOGLALÁS

 A MÁV által üzemeltetett vasúti jelzőkben, fénysorompókban 

mára a LED-es fényforrások egyre inkább előtérbe kerülnek mert:

 a hagyományos izzók gyártása megszűnőben van EU-s direktívák 

miatt (felmentés bizonyos izzók alól van, de ki tudja meddig)

 sokkal jobb élettartam érhető el megfelelő üzemeltetés esetén,

 sokkal jobb fényhasznosítás valósítható meg (chip-szinten),

 az észlelhetősége a jelzőknek nagyságrenddel nagyobb lehet,

 karbantartás mentesség szintén megfelelő üzemeltetés esetén



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


