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Csak egy 
szóra...*

Fülesi János
TEB osztályvezető,

MÁV Zrt. Területi Igazgatóság, Budapest

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

Ha megkérdeznénk egy mestert vagy egy 
munkáltatót, nagyon nehéz lenne válaszol-
nia arra a kérdésre, hogy mennyit érnek a 
beosztottai. Számomra kicsit furcsa is úgy 
beszélni emberekről, hogy ennyit meg eny-
nyit érnek, bár például a sport világában ez 
egyáltalán nem ritka, és nem is megbotrán-
koztató. Ha viszont az előbbi kérdést úgy 
tennénk fel az illető mesternek vagy mun-
káltatónak, hogy mondja meg, melyik em-
berére tud a legjobban számítani, melyik-
nek van a legjobb készsége a munkához, 
legyen az hibakeresés, vizsgálat vagy épí-
tés, arra már biztos, hogy kapnánk választ. 
A TEB szakmákban nemcsak az előkép-
zettségnek van nagy szerepe, hanem az 
itt eltöltött éveknek (rutin) és a személyes 
készségnek egyaránt. Ugyanez egyébként 
igaz a társszakszolgálatokra is, jó kitérőla-
katos vagy ügyes vonalirányító sem két nap 
alatt lesz az ember. Minél specifikusabb az 
előképzettség, annál könnyebb a szakma 
vasútra jellemző követelményeinek elsa-
játítása. A rutin jelentőségét, azt hiszem, 
nem kell magyaráznom. És fontos az egyé-
ni készség is: hiánya egy bizonyos szintig 
szorgalommal, gyakorlással pótolható, de 
a kritikus helyzetekben történő gyors és 
minél jobb döntések meghozatalához már 
kell egyfajta személyes adottság. Ezek 
összességét hívnám én a munkavállaló 
presztízsének, presztízsértékének, amely 
az egyes kollégák esetében óhatatlanul 
és értelemszerűen igen jelentős eltérése-
ket mutat. Véleményem szerint ennek az 
elismerésére a MÁV-nál nem megfelelőek 
a lehetőségek. Nem csak az életkor és az 
itt eltöltött idő alapján kellene a béreket 
meghatározni, igen lényeges tényező a 
munkavállaló presztízsértéke, vagyis 
hogy mennyire hasznos alkalmazottja 
a cégnek. Sokan ezt pofapénznek hív-
ják, pedig igazából az egyéni teljesítmény 
és hozzáállás elismerése lenne. Hogy ez 
miért fontos? Mert a legjobb embereink 
folyamatosan a kirakatban vannak, ál-
landóan ott vannak a potenciális kérők 
(vállalkozók, külső cégek) szeme előtt: a 
koordinációkon, szakfelügyeletként, az 
építés, a vizsgálat és az üzembe helyezés 
során. Azt a mérnököt nem fogják elvinni, 
aki a koordináción csak hallgat, vagy csak 
siránkozik és követel. De ha látják, hogy 
konstruktív, érti is, amit beszél, és képes 
átérezni a másik oldal helyzetét is, no, őt 
meg fogják keresni. De ez ugyanígy igaz 
a mester, a műszerész, a felsővezeték-
szerelő esetében is. Arról nem is beszélve, 
hogy az összes magyarországi vasútépítő 
cégben, leányvállalatban, vállalkozásban 
dolgozik volt MÁV-os kolléga, aki pontosan 
tudja, hogy kit érdemes és kit kell megke-
resni, ha az adott cégnek szakemberre van 
szüksége.

Itt az ideje, hogy áttérjünk a hűség-
re! Véleményem szerint egy céghez való 
hűség egészen más lapra tartozik, mint 
egy valláshoz vagy a hazához való hűség, 
mindjárt azért, mert a céghez való lojali-

tás kiépítése és létrehozása a cég, cég-
vezetés, illetve a vezetői szintek felada-
ta. Egyszerűen azért, mert ez piaci alapon 
működik. Ha az ember dolgozik valahol, és 
felötlik benne a váltás kérdése, vagy kap 
egy ajánlatot, egy csomó szempont szóba 
jöhet, ami egyénenként, beosztásonként, 
fizetésenként eltérő lehet. Az alábbi sor-
rend véletlenszerű, nem általános érvényű 
(és nem az enyém): mi szól amellett, hogy 
váltsak, mi szól amellett, hogy maradjak? 
Jól érzem-e most magam? Megbecsülve 
érzem-e magam? Elégedett vagyok-e a 
fizetésemmel? Mennyivel többet fogok ott 
keresni? Mennyivel többet kell ezért dol-
gozni? Esetleg kevesebbet? Több vagy 
kevesebb időm jut majd a magánéletemre? 
Ha kevesebb, belefér-e még nekem vagy 
a családomnak? Mennyire kiszámítható 
most a munkarendem, és az új helyen mi 
várható? stb. stb. Ha meg akarjuk tartani a 
kollégáinkat, ezeknek a kérdéseknek kell 
elébe menni munkáltatói oldalról, minden 
vezetői szintre kiterjedve. Egy jó műsze-
részt egy lojális blokkmester jobban meg 
tud tartani, akin látszik, hogy lelkes, hogy 
odafigyel az emberei képzésére, a mun-
kahelyi hangulatra, légkörre. Egy jó blokk-
mestert egy lojális főnökségvezető vagy 
vezetőmérnök könnyebben meg tud tar-
tani. Kiégett, életunt mesterek, főnökök, 
bárkik sokkal nehezebben tartják meg a 
jó munkaerőt. Ebből bizony az következik, 
hogy a munkavállalók megtartásában 
mindannyiunknak van kisebb-nagyobb 
szerepe. A legtöbb lehetőség azonban a 
munkáltató kezében van, a lehetőségek 
tárháza nem kevés, nyilván egymással 
kombinálva fejtik ki a legjobb hatást: a fize-
tések, ha nem is érik el a piaci szintet, de 
egy „még elgondolkoztató” mértékben ma-
radjanak csak el mögötte. A munkavállalók 
presztízsértékének bérben jelentkező dif-
ferenciálása, akár évenként újra felosztha-
tó keretösszeg formájában. A magasabb 
beosztással járó fizetés legyen arányban 
a feladat és felelősség növekedésével. 
A céghűség nagyobb összeggel történő 
megbecsülése, de lehet akár pluszsza-
badság is a jubileumi években. És még 
hosszan lehetne folytatni a sort.

És még valami: a MÁV-nak mint üze-
meltetőnek a saját képzett munkaerő 
megtartása mellett az is érdeke, hogy a 
nekünk bármilyen szinten bedolgozó cé-
geknél is szakképzett, profi, emberileg is 
értékes kollégák dolgozzanak. Örömmel 
mondhatom, hogy sok ilyen kollégát is-
merek. De ez a néhány gondolat most a 
MÁV-ról szólt.

Zárszóként szeretném megköszönni a 
MÁV-nál maradt kollégák hűségét, mun-
káját, akik megtehették volna, megtehet-
nék, hogy máshol keressék a kenyerüket. 
Külön köszönöm, akik a nehézségek el-
lenére mesteri, főnöki, szakértői felada-
tokat, beosztásokat vállalnak, és így járul-
nak hozzá a maguk boldogulása mellett 
a MÁV működéséhez, fejlődéséhez.

Ami legyen kettő:
presztízs és hűség

(A presztízs szó francia eredetű, jelen-
tése: erkölcsi, politikai súly, tekintély, 
befolyás, hírnév)



1. ábra: Adott célponthoz vezető útvonalnyaláb
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1. Bevezető

A vasúti biztosítóberendezések tervezé-
se során a függőségi táblázatok, tervek 
előállítása hagyományosan manuális 
módszerekkel történik, ami bonyolultabb 
vágányhálózati topológiák esetében meg-
lehetősen időigényes, és sok hibalehető-
séget rejt magában. Emiatt felmerült az 
igény a tervezés automatizálását célzó 
eszközök rendszeresítésére. Ilyen ter-
vezőeszköz a Bi-Logik Kft. FEDIT nevű 
programja is, amely számos kézi tervezési 
lépést kiváltva, a vágányhálózatot leképe-
ző objektum-kapcsolatrendszerből képes 
a különböző táblázatos és grafikus függő-
ségi tervek előállítására.

A tervezéshez kapcsolódóan több op-
timalizálási feladatot is el kell végezni az 
infrastruktúra jobb kihasználása és a for-
galom hatékonyabb lebonyolítása érdeké-
ben. Ezeket az optimumkeresési lépése-
ket – a FEDIT tervezőeszköz használata 
esetén is – a tervező manuális módsze-
rekkel hajtja végre. Ennek oka, hogy sem 
egységes módszertan, sem egységes 
szempontrendszer nem áll rendelkezésre 
e feladatok megoldásához. Az optimalizá-
lási problémák közül kiemelkedik a követ-
kező két témakör: az alapvágányutak és 
kerülővágányutak meghatározása, vala-
mint a megcsúszások optimalizálása.

Cikkünkben e két probléma lehetsé-
ges megoldásait ismertetjük a témában 
született diplomaterv alapján. [1] A neve-
zett két feladat kapcsán bemutatjuk az 
optimum-szempontrendszert, amit figye-
lembe kell venni, és javaslatot teszünk 
az optimalizálási feladatok megoldására 
alkalmas algoritmusokra. A dolgozatban 
kidolgoztuk az ehhez kapcsolódó főbb 
folyamatábrákat is, ezek részletes ismer-
tetésére a cikkben nem kerül sor, azok a 
hivatkozott diplomaterv mellékleteként el-
érhetők. Cikkünk első részében az alap- 

Optimalizálási feladatok megoldása biztosító-
berendezések tervezése során – 1. rész

és kerülővágányutak problémakörét járjuk 
körbe. A bevezető után a 2. fejezetben 
ismertetünk egy elérhető tervezőeszközt 
és azon keresztül a jelenlegi tervezési 
gyakorlatot. A 3. fejezetben felsoroljuk a 
tervezés során felmerülő szempontokat, 
majd a 4. fejezetben ezek alapján két el-
térő megközelítéssel megoldási javaslatot 
adunk a vágányútváltozatok rangsoro-
lására. Az utolsó, 5. fejezetben további 
három kiegészítő vizsgálatot mutatunk be.

 

2. A FEDIT tervezőeszköz

A FEDIT egy, a Bi-Logik Kft. által fejlesz-
tett tervezőeszköz, melynek elsődleges 
célja a függőségi tervek automatizált, egy-
séges rendszerben történő előállítása. A 
program alapja egy objektumalapú szer-
kesztő, melyben a megfelelő objektumok 
és azok adatainak felvételével az állomá-
sok torz helyszínrajzát lehet elkészíteni.

A tervezőeszköz a torz helyszínrajz-
ként megjelenő objektum-kapcsolatrend-
szerből gráfmotor segítségével állítja elő a 
táblázatos és grafikus függőségi terveket. 
Ehhez minden objektum függőségi szem-
pontból releváns tulajdonságát projektálni 
lehet. 

Más megközelítésben a program tulaj-
donképpen úgy viselkedik, mint egy virtu-
ális nyomvonalelves biztosítóberendezés. 
A nyomvonalelves berendezésekhez ha-
sonlóan modulárisan felépíthető, az egyes 
projektálási eseteket az objektumokhoz 
rendelve egyszerűen programozható. Azaz 
a nyomvonalelves logika előnyeit a tervezé-
si fázisba átültetve biztosítható az egyszerű 
felépítésű, de nehezen átlátható táblázatos 
rendszerű berendezések gyors, pontos és 
kényelmes tervezése.

Már kevésbé összetett vágányhálóza-
tok esetén is jellemző, hogy adott start-
ponttól adott célpontig nem egyértelmű 
a bejárandó útvonal, több lehetséges vá-

gányút is elképzelhető. A vágányhálózat 
növekedésével, a váltókörzetek bonyolult-
ságának fokozódásával a hasonló, nem 
egyértelmű start-cél hozzárendelések 
megsokszorozódnak.

Követelmény, hogy valamennyi lehetsé-
ges startjelző-céljelző kombinációhoz tar-
tozzon egy olyan vágányút, amely minden 
esetben, alapértelmezettként beáll. Ameny-
nyiben tehát a kezelő értelmes (összetarto-
zó) start-cél kijelölést végez, és semmilyen 
egyéb beavatkozást nem hajt végre, mindig 
ez az ún. alap- vagy kitüntetett vágányút fog 
felépülni. Az adott start-cél relációban fel-
építhető egyéb lehetséges útvonalak a ke-
rülő- vagy változati vágányutak.

A kerülővágányutak beállításának 
lehetősége, illetve módja berendezés-
típusonként eltérő lehet. A korszerű 
elektronikus berendezésekkel szemben 
elvárás valamennyi változati vágányút be-
állításának lehetővé tétele, amit a vonat-
kozó feltétfüzet is előír. [2]

A FEDIT eszköz, amennyiben egy start-
cél relációban több vágányútváltozat is fel-
építhető, alapértelmezetten a (menetirány 
szerinti) jobb szélső ágat veszi figyelembe. 
Lehetőség van azonban a tervező által ke-
rülőként definiált vágányútváltozatok „kizá-
rására”. A kizárások hozzáadása mindig 
egy potenciális célpontban történik. Ehhez 
meg kell keresni valamennyi olyan váltót, 
ahol a vizsgált célhoz tartó útvonalak el-
ágaznak (azaz a megelőző vágányhálózat 
„teknőinek” elágazási váltóit), és megha-
tározni az alárendelt (azaz kerülő) irányhoz 
tartozó szárat. A nem kívánt szárat (illetve a 
keresőalgoritmus sajátosságai miatt az azt 
követő topológiai elemet) kell hozzáadni 
a cél kizáráslistájához, ezzel megadható, 
hogy egy tetszőleges megelőző ponttól a 
cél milyen útvonalon érhető el alapértelme-
zetten (1. ábra). Az összetett vágányutak 
meghatározása az alapvágányutak pro jek-
tá lásához nagyon hasonló, csupán a kizá-

BOLDIS BÁLINT,
FARKAS BALÁZS,

SZÉKELY BÉLA
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ráslistát a teljes állomási vágányhálózatra 
kiterjesztve kell megadni.

Az eszköz lehetőséget ad a kerülő-
vágányutak projektálására is, amihez 
kerülőgomb-objektumok állnak rendel-
kezésre. Elhelyezésüknél arra kell ügyel-
ni, hogy valamennyi „teknő” kerülőágán 
legyen legalább egy gomb. A kerülő-
gomb-objektumok közbenső célként vi-
selkednek, a korábban említettel azonos 
kizáráslistát lehet bennük meghatározni, 
ha a megelőző vágányhálózat további ke-
rülési lehetőségeket tartalmaz.

A tervezés ebben az esetben is alap-
vetően manuálisan történik. Célonként 
minden lehetséges elágazási váltó (azaz 
vágányútváltozat) meghatározása, illetve 
az alapirány kiválasztása a már bemuta-
tott szempontok szerint a tervezőre van 
bízva, ami esetenként jelentős ráfordí-
tást igényel a részéről. Emiatt indokolt, 
hogy az alapvágányutak meghatározása 
a lehető legnagyobb mértékben automa-
tizálva, egységes elvek mentén történjen. 
Nagyobb állomások, szolgálati helyek ter-
vezése ezáltal hatékonyabban, pontosab-
ban elvégezhetővé válik.

3. Az alapirány-meghatározás 
általános szempontjai

Annak meghatározása, hogy melyik lehet-
séges útvonal legyen az alapvágányút – a 
forgalom által támasztott igényeknek meg-
felelően –, a tervező feladata. Összetet-
tebb vágányhálózatok esetén valamennyi 
vágányútváltozat megtalálása önmagában 
is nehézkes lehet, azonban ezek rangso-
rolására sincsenek egyértelmű irányelvek. 
Jelenleg a következő jellemző optimalizálá-
si célok mentén történik az alapvágányutak 
manuális tervezése:
–  a vágányúton alkalmazható legnagyobb 

sebesség;
–  a lehető legkevesebb idegen menet ki-

zárása;
–  az egyenes irány legkorábbi elérése.

Az egyes szempontok olykor ellentmon-
danak egymásnak, egyértelmű hierarchia 
nincs közöttük. Gyakran az sem egyér-
telmű, hogy az egyes szempontok alatt 
különböző esetekben pontosan milyen 
tartalmat kell vagy szokás érteni.

A vágányútban alkalmazható maximális 
sebességet hagyományosan a legkorlá-
tozóbb objektum (tipikusan kitérő irányú 
váltó) határozza meg, ugyanis a jelzési 
rendszer sajátosságai miatt a teljes váltó-
körzetben ez a megengedett. A vonatbe-
folyásoló rendszerek fejlődése azonban 
lehetővé teszi akár a tényleges sebesség-
profilnak megfelelő közlekedést, azaz a 
sebességnek ténylegesen csak a kritikus 
szakaszokon, csak a kellő mértékben tör-
ténő csökkentését. Az ETCS (és CBTC) 
rendszerek várható elterjedésére tekintet-
tel célszerű az optimalizálás során a valós 
sebességviszonyokat is figyelembe venni. 

A kizárt vágányutak számának vizsgála-
tára jellemzően akkor kerül sor, ha a járha-
tó sebesség alapján az egyes útvonalválto-
zatok között nem lehet különbséget tenni. 
Azonban az ellenséges vágányutak számá-
nak meghatározása sem egyértelmű. Első 
közelítésben figyelembe lehet venni kizá-
rólag az érintett objektumok számát (fel-
tételezve, hogy ha egy vágányútban több 
elem érintett, akkor több másik vágányutat 
zár ki), részletesebb vizsgálat esetén a fel-
építhető idegen útvonalszakaszokat és a 
ténylegesen kizárt vágányutakat is. Utóbbi 
esetén további kérdés, hogy elegendő-e 
csak az alapvágányutakat vizsgálni, illetve 
a megcsúszások általi kizárások hogyan 
kezelendők.

További szempont az egyenes irány 
(azaz a célvágány) elérésének ideje. 
Egyéb pozitív forgalmi vonzatok mellett 
azért is szokás ezt alkalmazni, mert az 
utolsó kitérő irányban érintett váltótól a 
sebesség már növelhető. 

Előfordulhat azonban, hogy a fenti 
szempontok alapján sem lehet egyértel-

műen megállapítani az alapirányt. Ilyenkor 
egy egységes, semleges szempont men-
tén kell meghatározni az alapvágányutat, 
pl. mindig a jobb vagy bal „szélső” változa-
tot kell kijelölni.

4. Vágányútváltozatok
rangsorolásának
javasolt módszertana

A bemutatott optimalizálási szempon-
tok alapján több lehetőség is adódik a 
vágányútváltozatok közötti hierarchia fel-
állítására, az alapvágányút kiválasztására. 
Ebben a fejezetben két eltérő megközelí-
tést mutatunk be. 

Az első módszer alapelvét az a meg-
fontolás képezi, hogy a vágányhálózat 
két adott pontja között minden esetben 
definiálható egy optimális útvonal, függet-
lenül attól, hogy azt milyen vágányút veszi 
igénybe. Ehhez először is a vágányhálózat 
minden részén meg kell határozni azokat 
a relációkat, melyek között több útvonal is 
lehetséges. Ha minden elképzelhető kerü-
lési lehetőséget („teknőt”) megtaláltunk, 
azok között egyesével, az optimalizációt 
alkalmazva meghatározható az alapirány. 

Ez a módszer nemcsak teljes vágány-
utakban, azaz start-cél relációkban hatá-
rozza meg az alapirányt, hanem a vágány-
hálózat tetszőleges pontjai között is. A 
lépcsőzetes felépítés hátránya azonban, 
hogy az eljárás nem feltétlenül a globális 
optimumot eredményezi.

A módszer alkalmas arra is, hogy egy-
értelmű sorrend legyen felállítható az 
egyes kerülővágányutak között. Így egy-
másra épülő kerülési lehetőségek esetén 
mindig egyértelmű, hogy egy pontból a 
start/cél milyen útvonalon érhető el el-
sődlegesen.

Az algoritmus első lépésben az összes 
kerülési lehetőséget megkeresi, a „tek-
nők” azonosítása az elágazási-vissza-
térési váltópár alapján történik (2. ábra). 

2. ábra: Teknőkeresés logikája
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A módszer lényege, hogy az ilyen „tek-
nők” egy-egy szárára páronként elvé-
gezve az optimalizálást meghatározható 
a kitüntetett irány. Az alapirány definiálá-
sa a kerülőútvonal kizárásával történik, 
az elágazási váltó nem kívánt szárának a 
visszatérési váltóhoz, útvonalkizárásként 
való hozzárendelésével (3. ábra).

Ha minden, váltópárok között értel-
mezett kerülési lehetőség megtalálásra 
került, az optimalizálást valamennyi „tek-
nőre” el lehetne végezni tetszőleges sor-
rendben, abban az esetben, ha azok egy-
mástól függetlenül kezelhetőek lennének. 
Két teknőt függetlennek lehet tekinteni, 
ha a második teknő elágazási pontja az 
első visszatérési pontja után van (4. ábra).

Előfordul azonban, hogy egy teknő to-
vábbi teknőket tartalmaz. Ennek két alap-

vető formája van: egy teknő teljes egészé-
ben tartalmaz egy másikat, azaz az egyik 
teknő elágazási pontja a másiké előtt van, 
visszatérési pontja pedig utána (5. ábra); 
a teknők átlapoltak, azaz az egyik teknő 
elágazási és visszatérési pontja is a másik 
megfelelő pontja után van (6. ábra).

Első esetben a kisebb „teknővel” kezd-
ve az optimalizálást, a nagyobb „teknő” 
mindkét szárán egyértelmű lesz az útvo-
nal, így az optimalizálás azzal folytatható. 
Második esetben az optimalizálás csak 
körülményesebben végezhető el. A ne-
hézséget az adja, hogy a legegyszerűbb 
esetben, három egymást követő egyszerű 
vágánykapcsolat esetén is három kerülési 
lehetőség, így 23, azaz nyolc változat len-
ne elképzelhető, azonban a valóságban 
csak öt független eset van (6. ábra).

A nem független teknők problémáját 
az optimalizálás megfelelő sorrendiségé-
vel kezeltük. Ehhez vagy külön sorrendbe 
kell állítani az egyes váltókat a pozíciójuk 
szerint, vagy abban az esetben, ha (mint 
pl. a FEDIT programban is) megadható a 
váltó(csúcs) pontos szelvényszáma, ettől 
el lehet tekinteni. Az algoritmus az opti-
malizálást adott irányból mindig az első 
visszatérési ponttól kezdve végzi. 

Ugyan esetenként több útvonal is fel-
építhető lenne, azaz az elágazási-visz-
szatérési pontpárhoz rendelt útvonal-
szakasz-lista kettőnél több tagból állhat, 
mivel azonban a megelőző visszatérési 
pontokon már végre kellett hajtani az 
optimalizációt, így legfeljebb egy-egy 
olyan útvonal lesz a visszatérési pont 
szárain, amely a már beépített útvonal-
kizárások miatt megengedhető. Emellett 
előfordulhat olyan eset, hogy korábbi op-
timalizálási lépések során beépített útvo-
nalkizárások csak a „teknő” egyik szárát, 
vagy egyiket sem engedik meg. Ilyenkor 
az algoritmus tovább lép a következő „tek-
nő” vizsgálatára.

Az optimalizációs algoritmust a bemu-
tatott optimumszempontokat figyelembe 
véve alkottuk meg. Az optimalizáció min-
dig útvonalváltozat-páronkénti kiválasz-
tást jelent, és az útvonalkizárás beépíté-
sével végződik az alárendelt ágon. 

Előzetes rangsorolási lehetőségként 
az algoritmus megvizsgálja az egyes út-
vonalváltozatokon érvényes minimumse-
bességeket. Ha ez alapján egyértelműen 
megadható a nagyobb sebességgel jár-
ható irány, az optimalizáció itt véget is ér. 
Ha ez nem vezet eredményre, a tényleges 
sebességprofil alapján további rangso-
rolás is lehetséges. A járművek hosszát 
és menetdinamikai tulajdonságait figye-
lembe véve megállapítható, hogy nincs 
lehetőség a sebességprofilban található 
köztes sebességcsúcsok kihasználására. 
Az ebből fakadó aránytalanságok kikü-
szö bölésére egy módosított sebesség-
profilt használó eljárást fejlesztettünk ki: 
az algoritmus megvizsgálja az adott objek-
tumok előtt és mögött található minimum-
sebességeket (a sajátját is beleértve), és 
ez alapján korrigálja a figyelembeveendő 
sebességértékeket, tulajdonképpen egy 
V-alakú sebességábrát eredményezve 
(7. ábra).

Az algoritmus ezen felül képes a kizárt 
vágányutak száma alapján történő összeha-
sonlításra. Minden, a vágányútváltozatban 
érintett objektumon megvizsgálásra kerül, 
hogy milyen idegen menetek veszik igény-
be. Amennyiben egy ilyen idegen vágányút 
több objektumot is igénybe vesz, az is csak 
egyszer kerül beszámításra. Az összeha-
sonlítás az így meghatározott menetek szá-
ma alapján történik.

Utolsó szempontként történik az egye-
nesirány-elérés idejének vizsgálata. Mivel 

3. ábra: Útvonalkizárás alapján megengedett és kizárt útvonalak elemi teknőben

4. ábra: Független teknők

5. ábra: Egymást tartalmazó teknők

6. ábra: Három átlapoló teknő és az öt független eset
(zöld: alapirány; narancs: 1. kerülési lehetőség; vörös: 2. kerülési lehetőség)
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az útvonalváltozatok a visszatérési pontban 
futnak össze, ami mindig egy kitérő, azt az 
egyik változat így kitérőben fogja érinteni. 
Ez alapján könnyen eldönthető, hogy me-
lyik változat érte el korábban az egyenes 
irányt. Mivel az egyenes és kitérő szár 
megadása nem mindig lehetséges, olyan 
eljárást dolgoztunk ki, amely a szárakon 
projektált sebességeket veszi figyelembe. 

Valamennyi teknő kioptimalizálása és az 
útvonalkizárások beépítése után, utolsó lé-
pésként történik a vágányútváltozatok rang-
sorolása. Ennek alapja, hogy az egyes, 
már start- és célpontok között felépített 
vágányútváltozatok hány útvonalkizárást 
sértenek meg. Az aktuálisan vizsgálthoz 
képest következő szintre mindig azok a 
vágányútváltozatok kerülnek, melyek vala-
mely, az adott vágányútban szereplő visz-
szatérési ponthoz tartozó valamennyi útvo-
nalkizárás törlésével felépíthetők.

A bemutatott módszeren felül meg-
vizsgáltuk egy más megközelítésű 
optimalizációs eljárás alkalmazásának 
lehetőségét is. Ez az elsőtől abban tér 
el, hogy valamennyi, az adott startjelző 
és céljelző között felépíthető útvonalvál-
tozatot egyszerre vizsgálja. A figyelembe 
vett optimalizálási szempontok és azok 
értékelési mechanizmusa az első mód-
szerével lényegében megegyeznek, csu-
pán nem páronként, hanem adott esetben 
több változat figyelembevételével történik 
az optimalizáció. Az egyenes irány eléré-
sének meghatározása esetén kell csupán 
módosítani módszeren: az összehason-
lítás alapját ez esetben az adja, hogy 
minden útvonalváltozatra a célponttól 
visszafele haladva meg kell keresni, hogy 
hányadik objektumként érintett először ki-
térő irányú váltót.

A rangsorolás tehát ebben az eset-
ben nem útvonalkizárások segítségével 
történik, hanem az optimalizáció során 
egyből adódik. Mivel a második módszer 
csak start- és céljelzők között működik, 
tetszőleges pontok között nem adja meg 
az alapirányt, és az egyes, ugyanazon 
cél- vagy startjelzőhöz tartozó alapirá-
nyok keresztezhetik is egymást (8. ábra). 

A módszer előnye azonban, hogy az eljá-
rás a globális optimumot adja, és kevésbé 
komplex logikát igényel.

5. Kiegészítő vizsgálatok

A vágányúváltozatok rangsorolásához 
kapcsolódóan több kiegészítő vizsgálatot 
is végeztünk. Megvizsgáltuk az algorit-
mus alkalmazásának lehetőségét össze-
tett vágányutak tervezése esetén, számba 
vettük a tolatóvágányutas berendezések 
tervezéséhez kapcsoló sajátosságokat, 
illetve javaslatot tettünk a kerülőgombok 
elhelyezésének optimalizálási módszer-
tanára is.

5.1. Összetett vágányutak sajátosságai
Az összetett vágányutak tervezése az 
alapvágányutak kereséséhez nagyon ha-
sonló feladat. A cél ebben az esetben is 
egyfajta alapirány-meghatározás, ugyanis 
az összetett vágányút startja és célja között 
– hasonlóan az egyszerű vágányutaknál 
értelmezett alapvágányutakhoz – minden 
esetben egy előre megadott útvonal kell 
hogy felépüljön. A feladat tehát annak 
meghatározása, hogy – amennyiben több 
lehetőség is elképzelhető – az összetett 
vágányút milyen közbenső cél(ok)on ke-
resztül és két egymást követő jelző között 
milyen útvonalon haladjon.

Az összetett vágányutak tervezési 
szempontjai gyakorlatilag megegyeznek 
az alapvágányút-kereséssel, legfeljebb 
prioritásbeli különbségek vannak. Az ösz-
szetett vágányutak tervezéséhez az alap-
vágányút-keresés logikája így felhasz-
nálható. A váltókörzeteket és „teknőiket” 
általánosítva a keresés kiterjeszthető egy 
teljes állomás vágányhálózatára.

Az összetett vágányutak működésére 
a következő alapelvek vonatkoznak:

–  adott start-cél relációt kiválasztva 
beálló vágányút alapértelmezés sze-

rint (további kezelés nélkül) mindig 
egy előre megadott útvonalon, meg-
határozott közbenső céljelző(kö)n 
keresztül épülhet fel;

–  az útvonal részét képező egyszerű 
vágányutak alapértelmezés szerint 
mindig csak alapvágányútként áll-
hatnak be (9. ábra, felső eset).

Ennek alapján az összetett vágányutak 
esetén kétféle alapvető kerülési lehető-
ség is adódik: 

–  az összetett vágányút az előre 
meghatározottól eltérő közbenső 
céljelző(kö)n át áll be, de részenként 
alapvágányutakból felépítve („ke-
rülő összetett vágányút”) (9. ábra, 
középső eset);

–  az összetett vágányút az előre 
meghatározott közbenső céljelző-
(kö)n át áll be, de részenként 
kerülővágányutakból is felépít-
ve („összetett kerülővágányút”) 
(9. ábra, alsó eset).

A fentiek kombinációjaként nem alap-
értelmezett közbenső cél(ok)on át felépí-
tett, részenként kerülővágányutakat is tar-
talmazó útvonal is elképzelhető.

A teljes vágányhálózatra kiterjesztett 
alapirány-meghatározás következménye, 
hogy ha két jelző között létezik ugyan köz-
vetlen (közbenső célt nem érintő) kapcso-
lat, de az alapirány egy közbenső jelzőn át 
vezet, az összetett vágányút kell beálljon 
(10. ábra, felső eset). A közvetlenül fel-
építhető kerülővágányút – noha a kívánt 
start-cél reláció alapkezelés szerint ösz-
szetettként áll be – nem tekinthető össze-
tettnek, hiszen közbenső céljelzőt nem 
érint. Lehetséges, hogy az útvonalkizárá-
sok miatt a kerülőgombbal kiválasztott ág 
is összetett lenne, és másodlagos (vagy 
további) kerülési lehetőségként állítható 
csak be a közvetlen vágányút (10. ábra, 
alsó eset).

8. ábra: Egymást metsző alapirány-útvonalak

7. ábra: Eredeti (fekete) és korrigált (zöld) sebességprofil
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5.2. Tolatóvágányutak sajátosságai
Tolatóvágányutas berendezések terve-
zésekor további szempontokat is figye-
lembe kell venni. A tolatóvágányutak 
sajátossága, hogy a tolatásjelzők elhelye-
zése a főjelzőkétől eltérően nem mindig 
követ egy általános sémát. Ezen okból 
tolatóvágányutak alapirány-meghatározá-
sát összetett vágányutakra kiterjesztett 
módon érdemes végezni. Az összetett 
tolatóvágányutak gyakran két–három köz-
benső célt is érintenek, azonban fontos 
korlátozás, hogy összetett tolatóvágányút 
(tolatásjelzővel egyesített) főjelzőn ke-
resztül nem haladhat át.

A tolató- és vonatvágányutak alapirány-
meghatározása során az optimalizáció 
ellentmondásos eredményekre ve-
zethet, ezért általános elv szerint a 
tolatóvágányutakat a vonatvágányutak 
alapirányai szerint kell tervezni. En-

nek ellenére a vonatvágányutakra és a 
tolatóvágányutakra vonatkozó „teknők” 
keresését célszerű egymástól függetle-
nül, külön-külön elvégezni, mivel lehetnek 
olyan vágányszakaszok, amelyek csak 
tolatóvágányútban érinthetők, illetve az 
összetett tolatóvágányutak keresése fő-
jelzőknél megáll, így eltérő „teknők” ke-
rülhetnek megtalálásra.

Emiatt, ha olyan „teknő” (elágazási-
visszatérési váltópár) kerül megtalá-
lásra, amelyik a vonatmeneteknél már 
kilistázásra és optimalizálásra került, a 
tolatóvágányutaknál már figyelmen kívül 
hagyható. Azonban, ha az egyik ág csak 
tolatómenettel járható, míg a másik vonat-
menettel is, a vonatvágányút folytonossá-
gának biztosítása érdekében a vonattal 
járható ág kell legyen az alapirány, így 
optimalizáció ilyenkor sem szükséges 
(11. ábra). Ha mindkét ág csak tolató-

menetben érinthető, optimalizálni kell. 
Ilyenkor az alkalmazható sebesség, mint 
szempont, figyelmen kívül hagyható (az 
egységesen megengedett 40 km/h miatt).

Amiatt, hogy az összetett tolató-
vágányutak keresése főjelzőknél megáll, 
ha a „teknő” egyik ágán főjelző áll, és 
vonatvágányutak számára ez az alapirány, 
a tolatóvágányút közvetlenül csak kerülő-
ként állítható be (12. ábra).

Ha a másik ág viszont csak tolatóme-
netben érinthető, a „teknő” sem vonat-, 
sem tolatóvágányutak keresésekor nem 
kerül megtalálásra, hiszen mindkettő szá-
mára egyértelmű lesz az útvonal, azon-
ban ezek különbözni fognak egymástól 
(13. ábra).

5.3. Kerülőgombok elhelyezésének 
optimalizálása
Az alapirány-kereséshez kapcsolódóan 
javaslatot tettünk a kerülőgombok elhe-
lyezésének optimalizálási módszertanára 
is. Habár a korszerű elektronikus biz-
tosítóberendezések esetén a kerülővá-
gányút-kiválasztás már jellemzően nem 
kerülőgombok segítségével történik, a 
grafikus függőségi terveken ennek elle-
nére az egységes rajztechnika érdekében 
továbbra is szokás megjelölni a kerülő-
gombok helyét – noha a valós kezelőfelü-
leten ezek már nem jelennek meg.

A kerülőgombok tervezésének figye-
lembe vett szempontjai – a manuális ter-
vezésnél is alkalmazottak nyomán – a 
következők:

–  lehető legkevesebb gombbal törté-
nő kialakításra való törekvés;

–  vágánykapcsolatokban való elhelye-
zés lehetőség szerinti elkerülése;

–  minél kevesebb alapvágányútban 
való érintettség (egyértelműség) 
(14. ábra).

Amennyiben valamennyi kerülővágány-
út beállítását lehetővé kell tenni, a cél az, 
hogy az összes „teknőnek” legalább a ke-
rülőként meghatározott ágán legyen mini-
mum egy gomb (15. ábra). Amennyiben a 
vágányútváltozatok rangsorolása nem lép-
csőzetes módszerrel történik, hanem utó-
lagos optimalizációval, azaz a kerülőágak 
nem egyértelműek, azokat külön képezni 
kell, a felsőbbrendű vágányútváltozatoktól 
eltérő szakaszok figyelembevételével.

A kerülőgombok elhelyezése szem-
pontjából csak annak van jelentősége, 

9. á bra: Összetett vágányút és alapvető kerülési lehetőségei

10. áb ra: Kizárólag elsődleges (fent), valamint másodlagos (lent) kerülési lehetőségként 
beállítható közvetlen (egyszerű) vágányút

1 1. ábra: Alapirány csak tolatómenetben érinthető vágányútváltozat (kék) esetén

1 2. ábra: Összetettként közvetlenül nem, csak kerülővágányútként beállítható
tolatómenet

1 3. ábra: Egymástól független tolató- és vonatalapirány
14.  ábra: Kerülőgomb

egyértelmű elhelyezése
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Lösungen für Optimierungsaufgaben im Bereich des Planungsprozesses von 
Eisenbahnstellwerken – Teil 1
In unserem zweiteiligen Artikel stellen wir Möglichkeiten für die Algorithmisierung von 
verschiedenen Optimierungsaufgaben im Bereich der Planung von Stellwerken, die 
heutzutage durch manuelle Methode gelöst werden, vor. In unserer Arbeit haben wir 
das Ziel gesetzt, Verfahren zu entwickeln, durch ihr Einbauen in Planungtools diese 
Aufgaben automatisiert werden können. 
Der erste Teil beschäftigt sich mit der Definierung von Regel- und Umfahrstraßen und 
mit dem Ordnen der Varianten nach verschiedenen Kriterien und Hinsichten. Der 
Artikel endet mit der Anpassung der Methode an mehrteilige und Rangierfahrstraßen, 
bzw. mit der optimalen Platzierung von Umfahrtasten.

Solutions for op timization tasks related to planning of railway interlocking 
systems – Part 1
In this article, published in two parts, some opportunities are presented for 
the algorithmization of various optimization tasks, related to planning of railway 
interlocking systems, which nowadays solved by manual methods. We propose to 
develop procedures which can be built into planning tools and therefore these tasks 
can be solved in automatic way. 
The first part describes the specification of basic and alternative routes and the 
ranking of the route variants based on different criteria. At the end of the paper 
authors briefly show how these methods can be adopted for consecutive and 
shunting routes, and how buttons for alternative routes can be placed optimally.

hogy a gomb melyik két váltó között he-
lyezkedik el, a pontos pozíciónak funkci-
onális jelentősége nincs. A kerülőágakat 
váltókapcsolatok listájává redukálva (azaz 
eltekintve a közben érintett objektumok-
tól, topológiai elemektől, pl.: B2-B4;E4-
E6;J6-E8;J8-J10 formában), az egyes 
váltókapcsolatok és az azokat érintő ke-
rülőágak mátrixszerűen összerendelhe-
tők. Ebből a mátrixból a feladat a lehető 
legkevesebb váltókapcsolat kiválasztása 
olyan módon, hogy valamennyi kerülőág 
lefedhető legyen. Ezt a minimumkeresé-
si problémát első megközelítésben egy 
szimplex lineáris programozási feladat-
ként írtuk le, melynek megoldására szá-
mos módszer ismeretes. A váltókapcso-
latokból a vágánykapcsolatokat kiiktatva 
a második optimalizálási szempontnak 
is meg lehet felelni. Amennyiben az első 
szempont szerinti optimalizáció (legke-
vesebb gomb) nem vezet eredményre, a 
harmadik szempont szerint figyelembe 
lehet venni az érintett alapvágányutakat a 
szimplex programozási feladat kismérté-
kű módosításával.

A szimplex módszer viszonylagos 
bonyolultsága, erőforrásigénye miatt 

javaslatot tettünk egy egyszerűsített al-
goritmusra is. Ennek lényege, hogy a 
legtöbb kerülőágat lefedő váltókapcso-
latban kerül elhelyezésre az első gomb, 

15.  ábra: Kerülőágak (vörös) lefedésének lehetőségei kerülőgombokkal

amelyeket a továbbiakban már nem kell 
figyelembe venni. Az így megmaradt ke-
rülőágakat figyelembe véve szintén az 
aktuálisan legtöbbet lefedő váltókap-
csolatot kell kiválasztani, és így tovább. 
Ha egy adott lépésben egyenlőség állna 
fenn, figyelembe lehet venni a harmadik 
optimalizálási szempont szerint az érintett 
alapvágányutak számát.
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Bevezetés

Az M3 metróvonal rekonstrukciós mun-
káinak tervezési fázisában eldöntötték , 
hogy a vonal irányítási rendszerét tekintve 
itt is az „egy központból irányítás” elv 
kerül megvalósításra. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy az M4 vonal rendszeré-
hez hasonlóan a különböző üzemeltetési 
részterületek (vonat- és utasforgalom, 
műszaki rendszerek) irányítása, felügye-
lete egy vezérlőközpontból történik. 
Ahhoz, hogy a döntést végre lehessen 
hajtani, szükségessé vált a vonal irányí-
tásához jelenleg rendelkezésre álló he-
lyiségterületek jelentős bővítése. Ennek 
érdekében a BKV Zrt. Metró Üzemigazga-
tóság lebonyolításával az M2 metró disz-
pécserközpontját át kellett telepíteni új 
helyszínre, az így felszabaduló helyiséget 
pedig összenyitva a szomszédos jelenle-
gi M3 KFM helyiséggel, elegendő terület 
áll majd rendelkezésre a felújításra kerülő 
M3 metróvonal új diszpécserközpontjá-
nak kialakításához. 

Az M2 központ áttelepítési munkái 
a rendelkezésre álló fél év alatt, határ-
időre valósultak meg a vonal forgalmá-
nak folyamatos fenntartása mellett, 
annak jelentős zavartatása nélkül. Az 
áttelepítés során lecserélésre kerültek 
az elhasznált munkaállomások is. A mű-
ködő berendezések üzemvitel alatti átte-
lepítése különleges feladatnak számított, 
különösen úgy, hogy ez irányú jelentős 
tapasztalatokkal korábban nem rendel-
keztünk, nehezítve azzal a körülménnyel, 
hogy az M2 metróvonal az áttelepítés 
időszakára még részlegesen sem volt 
leállítható. Az áttelepítést követően a 
Metró Üzemigazgatóság sikeresnek ítélte 
a projektet.

Forgalomirányítás jelentősége 

A metró a nagyvárosok egyéni közleke-
désével szemben jó alternatívát nyújtó, 
közkedvelt közlekedési ágazat, kis vonat-
követési idővel nagy utasszállítási kapaci-
tásokat képes biztosítani. A metróvonalak 
jellemzője a rövid, 600–1000 m-es átla-
gos állomástávolság, nagy utasszállítási 
kapacitás rendelkezésre állása (nagyobb, 
mint 20 ezer utas/óra/irány), a városi 

M2 metróvonal diszpécserközpont
berendezéseinek áttelepítése,
új irányítóközpont kiépítése

közlekedésben legmagasabb 30–32 
km/h átlagos utazási sebesség elérése. 
A budapesti metróvonalak a fővárosi köz-
lekedés meghatározó elemei, a hétköz-
napi utazáskezdések száma meghaladja 
az egymilliót, ebből adódóan a metró az 
egyik legerősebb gerinchálózati eszköz. 
Csúcsidőszakban, egy adott pillanatban 
az M2 vonalon az alagútban több mint 16 
ezer utas is tartózkodhat.

A metróvonalak jellemzője a külső za-
vartatástól mentes, zárt pálya, a vonalak 
döntő többsége föld alatti alagútban fut, 
ebből adódóan az állomások is a föld 
alatt létesültek. Az utasok az állomáso-
kat lépcsőkön, mozgólépcsőkön közelí-
tik meg, illetve hagyják el. A metróközle-
kedés mind technikai értelemben, mind 
forgalomlebonyolítás tekintetében több-
szereplős, több rendszer rendkívüli ösz-
szehangolása szükséges a biztonságos 
utasforgalom lebonyolítása érdekében.

A metróközlekedés specialitásait figye-
lembe véve, a biztonságos és átlátható 
közlekedés érdekében a metrók megnyi-
tásától kezdve központi forgalomirányítást 
alkalmaztak. Az elmúlt évek, valamint a 
nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a biztonság felértékelődött, sok új, 
ezt az alapvető szempontot erősítő tech-
nikai eszköz, közlekedési fejlesztés je-
lent meg. Ezek alkalmazása, valamint a 
közlekedés lebonyolításában résztvevők 
tevékenységeinek összehangolása révén 
– nem kihagyva ebből az utasszállítás 
legfontosabb szereplőit, az utasokat –, 
a központi irányítás eszközrendszerét 
felhasználva, az utasforgalom ma is kima-
gaslóan magas biztonsági szintje tovább 
erősíthető. A ma már rendelkezésre álló 
nagy mennyiségű információ és technikai 
eszköz alkalmazásával rendkívüli esetek-
ben (pl.: tűz) is hatékony menekítési eljá-
rások hajthatók végre, csökkentve ezzel 
a nem kívánt rendkívüli események bekö-
vetkezésének, illetve esetleges következ-
ményeinek kockázatát.

Budapesten az 1996-os Millfav re-
konstrukció megvalósításától kezdődően 
kialakult a metró ún. fogalomirányítási 
koncepciója, amelyet figyelembe vettek 
mind az M2 rekonstrukció, mind az M4 
metróvonal építése és az M3 felújítása 
során. A koncepció lényege, hogy az irá-
nyítási és felügyeleti funkcionalitások ke-
rüljenek szakmai megosztásra, egy-egy 
területnek legyen önálló irányítója (disz-
pécsere), a hatékony komplex irányítás és 
haváriaelhárítás érdekében a diszpécse-

rek legyenek közös térben. Az irányítási 
funkciókat az alábbi területekre, munka-
helyekre osztottuk le:

–  Vasútirányítási feladatok, Központi 
Forgalmi Menetirányító (KFM),

–  Vasútirányítási végrehajtó feladatok, 
Központi Forgalmi Operátor (KFO), 

–  Utasforgalmi irányító feladatok, 
Központi Utasforgalmi Diszpécser 
(KUD),

–  Állomási, vonali műszaki berende-
zések felügyelete, Műszaki Diszpé-
cser (MÜDI),

–  Áramellátó berendezések felügyele-
te, Energia Diszpécser (EDI).

A fenti munkamegosztás révén az irá-
nyítási feladatokat metróvonalanként öt 
diszpécser végzi, ún. hierarchikus rend-
szerben, a KFM vezetésével.

Különböző fejlesztések eredménye-
ként sikerült elérni, hogy a KFM, a KFO 
és a KUD minden esetben egy közös 
diszpécseri helyiségben helyezkedjen el, 
biztosítva ezzel a diszpécserek számára 
a vasúti közlekedés és az utasok felügye-
letét is, lehetőség szerint kiegészítve ezt 
a MÜDI munkahellyel is. Az EDI funkcio-
nalitásokat önálló diszpécserhelyiségben 
alakították ki a metróvonalak építésekor, 
ami jelenleg három metróvonal energiael-
látásának felügyeletét biztosítja a Szabó 
Ervin téri központból.

Az informatika fejlődése ma már lehe-
tővé teszi a nagy mennyiségű információ 
feldolgozását, új alkalmazások beve-
zetését a metró forgalomirányításában, 
biztosítja számunkra a metróvonalakról a 
lehető legtöbb információ megjeleníthető-
ségét, a komplex irányítás megvalósítha-
tóságát.

M2 Diszpécserközpont

Az M2 metróvonal rekonstrukciója kereté-
ben a 40 éves biztosítóberendezést 2013 
végére lecserélték új Siemens elektroni-
kus biztosítóberendezésre, valamint fo-
lyamatos CBTC (Communication Based 
Train Control) rendszerű vonatvezérlés 
épült ki. A rendszerek telepítésével a 
Deák téri állomáson lévő dominó rend-
szerű diszpécserpult helyett a felszínen, 
a Szabó Ervin téri „diszpécserházban” 
– az M3 KFM-mel szomszédos helyiség-
ben kialakított M2 diszpécserközpontban 
– elektronikus kezelői felület létesült. Az 
M2 rekonstrukciója keretében új kommu-
nikációs rendszerek is települtek az állo-
másokra, melyek felügyeleti rendszerét 

HÉRI JÓZSEF,
DARAI LAJOS
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(KUD) szintén itt helyeztük el. Így érvé-
nyesítve a metró forgalomirányító közpon-
tokra vonatkozó koncepciót, itt valósult 
meg a közös KFM, KFO és KUD központ. 
Első lépésként a KUD munkahelyet, majd 
2013-ban a központot teljeskörűen üzem-
be is helyezték. Ekkor hely hiányában a 
MÜDI-t önálló helyiségbe telepítették.

Az M3 metróvonal rekonstrukciója 
keretében új, összevont diszpécser-
központot építünk ki úgy, hogy meg 
kell tartani a jelenlegi dominó rendszerű 
(D-67) kezelő és áttekintő KFM panorá-
mapultot. A MÜDI áttelepítéséhez és az 
újonnan kialakítandó KUD munkahelyek 
kiépítéséhez – mivel a D67 panoráma-
pult helye kötött – csak a szomszédos 
M2 diszpécserközpont területe jöhetett 
számításba.

Előzetesen feltárt kockázatok, 
megvalósíthatóság 

Az M3 vonal felújítására megkötött szer-
ződés alapján az M3 diszpécserközpont 
kiépítéséhez munkaterületet kellett biz-
tosítani, ami azt jelentette, hogy az M2 
működő diszpécserközpontot át kellett 
telepíteni egy új helyiségbe, és működő-
képesen üzembe helyezni. Figyelembe 
véve a műszaki, üzemeltetési, beszerzési 
kockázatokat, a megvalósítást ütemezni 
kellett rövid, de reális határidőre. Ennek 
során alapszempontként kellett fi-
gyelembe venni, hogy az áttelepítés 
időszakára még részlegesen sem 
állítható le az M2-es metróvonal. Az 
üzemeltető részletesen elemezve az 
egyes részfeladatokat, munkafolya-
matokat, felmérte az áttelepítéssel 
járó kockázatokat. Az elemzés alapján a 
legfőbb kockázatokat a telepített informa-
tikai, számítástechnikai eszközök avulása 
jelentette, az alábbiak szerint:
–  A gyűrűs topológiára épülő Sagem 

ADR-155C SDH rendszerű átviteltech-
nikát és az ehhez kapcsolódó távvezér-
lési funkciókat ellátó soros FMX kártyá-
kat 2004 és 2007 között telepítették. 
Ma már pótalkatrészek, kártyák nem 
beszerezhetők, üzemeltetői tartalékok 
korlátozottan vagy nem állnak rendel-
kezésre, az áttelepítésnél esetlege-
sen fellépő meghibásodás működő, a 
metróforgalom számára létfontosságú 
funkciók kiesését vonhatja maga után.

–  A munkaállomások számítógépeit 
2008-ig telepítették, kevés tartalék 
számítógéppel, pótlásuk csak újak be-
szerzésével lehetséges, ami a legtöbb 
esetben konfigurációs változtatást vagy 
szoftvermódosítást igényel.

–  Az új munkaállomások már csak Win 
10 operációs rendszerrel szállíthatók, 
ezt követni szükséges a szoftverekben.

–  Az alrendszereket működtető szoftve-
rek telepítő készletei átadásra kerültek, 

a forrásnyelvi programok nem, szükség 
esetén az üzemeltető nem tudja módo-
sítani a szoftvereket.

Ezeken túlmenően számos további koc-
kázati tényező került feltárásra:
–  A leszállított üzemeltetési dokumentu-

mok, különösen a kábelezést tekintve, 
hiányosságokat mutattak. 

–  Az üzemeltető előzetesen felmérte a 
kábelezést, a meglévő állapotokat, ami 
alapján az eredeti beépített munkaállo-
mások cseréjéről döntött.

–  A KFM/KFO munkahelyek (ATS és 
Vicos OC 111 munkaállomások és tar-
tozékai) a vasútüzem biztonságát érintő 
részek, módosításuk csak hatósági el-
járás alapján végezhető.

–  Az üzemeltető alapvetően a rendszer 
üzemeltetésére van felkészülve, módo-
sításokra nem, azokon a területeken, 
ahol nincs megfelelő szakképzettség, 
ott külső fél bevonásával történik az 
üzemeltetés. 

–  Az üzemeltető eddig nem szerzett ta-
pasztalatot üzemvitel alatti áttelepítési 
munkákban.

–  Az irányítási tevékenységben az átte-
lepítés időtartamára korlátozások lép-
hetnek fel az áttelepítés során fellépő 
hibák miatt, illetve eleve az áttelepítés 
egyes funkciói csak korlátozások mel-
lett hajthatók végre, akár hosszabb 
időn keresztül is.

A fenti kockázatok figyelembevételével az 
üzemeltető úgy döntött, hogy az áttelepí-
tési munkákat egy közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztott, szakmailag felké-
szült külső fél bevonásával hajtja végre. A 
közbeszerzési eljárás csak az M3 szerző-
dés megkötését követően volt indítható és 
lefolytatható. A BKV Zrt. egy hónap alatt 
elkészítette a tenderanyagokat, meghozta 
a szükséges döntéseket, majd több fordu-
lóban tárgyalásos eljárást folytatott le, és 
ennek eredményeként 2018. február 22-
én a szerződéskötés megtörtént. Az átte-
lepítési munkák gyors, de reális időigé-
nyét hat hónapban, a fejlesztési munkák 
befejezését pedig további két hónapban 
határozták meg. A sikeres közbeszerzési 
eljárás eredményeként a szerződött part-
nerünk a Siemens Zrt. lett.

Építészeti előkészítés

A Siemens szerződés megkötéséig az új 
diszpécserközpont fogadására a Szabó 
Ervin téri diszpécserház IV. emeletén kije-
lölt területet át kellett alakítani, a szüksé-
ges előkészítő munkákat el kellett végez-
ni. Ez az összetett munka magába foglalta 
a 125 m2-es KFM, KFO, KUD, MÜDI kö-
zös diszpécserközpont helyiségének, két 
önálló mérnöki munkahely, valamint az 
üzemeltető személyzet számára konyha, 

pihenőhelyiség kialakítását. Az átalakítás-
ban érintett terület közel 200 m2. A mun-
kákat – tervezés, az anyagok beszerzése, 
bontási és építési munkák – csak 2017 
októberében lehetett indítani, és 2018. 
február 22-ig be kellett fejezni, így a ren-
delkezésre álló idő, a karácsonyi leállá-
sokat is figyelembe véve, kevesebb, mint 
öt hónap volt. Az átalakítási és előkészítő 
munkákat a BKV Zrt. saját kivitelezésben 
hajtotta végre, biztosítva ezzel a megfele-
lő helyiségek rendelkezésre állását a Sie-
mens részére a szerződés megkötését 
követően azonnal. 

Áttelepítés előkészítő munkái

A Siemens szerződésben a diszpécser-
rendszerek áttelepítésére és az új helyen 
történő üzembe helyezésre összesen hat 
hónap állt rendelkezésre. A szerződéskö-
tést követően a lehető legrövidebb időn 
belül véglegesítettük az ütemtervet, 
ami átláthatóvá tette az egyes munkafo-
lyamatokra fordítható időtartamokat.

A tervezésre és jóváhagyásra fordítha-
tó idő 35 nap volt. Ezen időszak alatt kel-
lett elkészíteni az új diszpécserközpont 
belsőépítészeti terveit, a diszpécserasz-
talok és egyéb kiegészítő bútorok kiviteli 
terveit, valamint a kábelezési és berende-
zések telepítési terveit. 

Az új bútorok, monitorfal gyártására és 
telepítésére összesen 52 nap állt rendel-
kezésre. A kiviteli tervkészítés során figye-
lembe kellett venni, hogy a rendszerhez 
tartozó szerverszoba berendezései nem 
kerülnek sem áttelepítésre, sem bővítés-
re. A kiviteli tervek elfogadása után azon-
nal elkezdődött az új kábelnyomvonal ki-
építése, a kábelek telepítése. A kábelek 
beszerzésére és telepítésére 53 nap állt 
rendelkezésre.

A szerződéskötést követően elkezdő-
dött a KUD rendszer állapotfelmérése, a 
11 db állomással való kapcsolatuk, mind a 
parancsirányú, mind pedig a jelzésirányú 
információk (funkcionalitások) megfelelő-
ségének ellenőrzése, a hibák feltárása 
annak érdekében, hogy egyrészt tisztá-
zódjon, hogy az áttelepítés előtt milyen 
hibákkal működött a rendszer, másrészt 
hogy a hibákat kijavítsák még az átte-
lepítést megelőzően. 

Az új diszpécserközpont a munkák el-
kezdésétől számított 95. napon alkalmassá 
vált az áttelepítési munkák megkezdésére. 
Kiépítettük a teljes bútorzatot a monitorfal-
lal, a teljes új kábelhálózat – telepítve és 
tesztelve – elkészült. A korábbi állapotok-
hoz képest az új kiépítésben a számítógé-
peket nem tettük be az asztalokba, hanem 
a mérnöki munkahelyen az erre a célra te-
lepített rack szekrényekben helyeztük el, a 
monitorokat, egereket és billentyűzeteket 
ún. KVM extendereken keresztül kapcsol-
tuk össze a számítógépekkel. 
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Áttelepítés és a régi eszközök 
cseréje (1. kép)

Az áttelepítési munkákat az M2 metró-
vonal leállítása nélkül kellett végrehajtani 
úgy, hogy közben a forgalomirányítást 
fenn kellett tartani. A munkák megkezdé-
se előtt az ütemterv vonatkozó részeit 
a Siemenssel közösen részletesen ki-
munkáltuk. Az ütemterv finom felbontású 
lett, tartalmazta az összes eszköz áttele-
pítésére fordítható időtartamot, az átte-
lepítés során folyamatosan ellenőrizhető 
volt az előrehaladás.

Az áttelepítési munkákat jellegüktől 
függően alapvetően az éjszakai üzemszü-
netekben kellett elvégezni. Első lépésben 
a kábelhálózat ellenőrzésére a régi eszkö-
zöket telepítettük át, az ezt követő máso-

dik fázisban pedig a fejlesztett eszközöket 
cseréltük. A kockázatok csökkentése 
érdekében a különböző rendszereket 
egymást követően telepítettük át.

A KFM/KFO áttelepítése (2. kép)

A KFM/KFO berendezései (ATS és 
Vicos Oc 111 kezelői felületek) áttelepí-
tését egy üzemszünet (3,5 óra) alatt 
kellett megvalósítani. Ezt az időtarta-
mot meg kellett növelni úgy, hogy az átte-
lepítést 18 órakor el lehessen kezdeni, és 
a reggeli üzemkezdetre – letesztelt álla-
potban – a forgalom beindítható legyen az 
új munkahelyekről. Ez azt jelentette, hogy 
18 órától üzemzárásig a Blokk-poszt irá-
nyította a teljes M2 metróvonalat. A KFM/
KFO berendezéseken túl az irányításhoz 

elengedhetetlen üzemi telefonokat, disz-
pécsertelefonokat, üzemi rádiótelefont és 
üzemi hangos készülékeket is biztosítani 
kellett, ami szintén áttelepítési munkát 
jelentett. A telepítés 18 órai elkezdése 
csak úgy volt lehetséges, ha a járműtele-
pen lévő Blokk-poszt szolgálat átveszi 
a teljes vonal forgalomirányítását, ami 
ugyan korlátozott eszközkészlettel, de 
lehetővé teszi a vonal irányítását, amihez 
biztosítani kellett a Szabó Ervin téri szer-
verek folyamatos működőképességét. 

Az üzemeltetőnek mindenképp tisztá-
ban kellett lenni azzal, hogy miközben a 
működő ATS szerverekről az áttelepítés 
során lecsatlakoztatjuk az áttelepítendő 
munkaállomásokat, és az áttelepítést 
követően visszacsatlakoztatjuk azt, mi-
lyen üzemeltetési kockázatokkal kell 
számolni. Különböző meghibásodá-
si forgatókönyveket állítottunk fel, 
megbecsülve az egyes meghibásodások 
kockázatait, minden egyes meghibáso-
dásra kidolgoztunk intézkedési tervet. 
A specifikációk nem adtak minden meg-
hibásodásra egyértelmű választ, ezért a 
meghibásodások valós szimulációira 
az áttelepítést megelőzően üzemszüneti 
vonatfutásokat szerveztünk és meg-
vizsgáltuk az egyes meghibásodások 
komplex hatásait is. A vonatfutások 
kiértékelését követően döntöttünk úgy, 
hogy bár maradtak alacsony kockáza-
tok, de az átmeneti időszak levezényel-
hető a Blokk-poszt munkahelyről. Ilyen 
előkészítő munkák után az áttelepítés 
az ütemezésnek megfelelően, pontosan 
került végrehajtásra és tesztelésre. Az 
áttelepítést követő reggeli üzemkez-
dés csúszás és hiba nélkül indult. A 
fejlesztett eszközök az ezt követő üzem-
szünetekben munkaállomásonként kerül-
tek becserélésre és helyszíni tesztelésre.

MÜDI áttelepítése (3. kép)

A MÜDI rendszere biztosítja a vonal gépé-
szeti berendezéseinek központi felügye-
letét. Az állomásokon a műszaki ügyelet a 
rendelkezésre álló helyi felügyeleti aszta-
lon el tudja végezni az adott állomás teljes 
felügyeletét, ezért az áttelepítési mun-
kák végrehajtásához 12 óra időtartamot 
tudtunk biztosítani azzal a megkötéssel, 
hogy az előkészítést követően az áttele-
pítési munkákat üzemszüneti időben kell 
megkezdeni. A jó előkészítésnek köszön-
hetően az áttelepítés már az üzemszünet-
ben befejeződött, így az állomások helyi 
üzemeltetésére csak az üzemszüneti idő-
szakban volt szükség.

KUD áttelepítési munkák (4. kép)

A KUD rendszere több, funkcionalitásá-
ban eltérő alrendszerből épül fel, ezért 
ennek áttelepítési munkáit csak folyama-

1. kép

2. kép
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tosan, alrendszerenként lehetett megol-
dani. A legfontosabb alrendszerek:
–  UPS szünetmentes hálózat,
–  KUD szerverberendezések,
–  üzemitelefon-rendszer,
–  diszpécsertelefon-rendszer,
–  üzemi hangos rendszer,
–  Office LAN hálózat,
–  pontosidő-hálózat,
–  iparitévé-hálózat.

A KUD állomási megfelelője az állo-
mási diszpécser, aki berendezéseivel 

el tudja látni a hozzá tartozó állomás 
teljes körű felügyeletét, ezért az üze-
meltető úgy döntött, hogy két hetet 
biztosít a KUD áttelepítési és tesztelé-
si munkákra. Az időszükséglet döntő 
többségét nem az áttelepítési munkák, 
hanem a tesztelési munkák tették ki, 
mivel a központból mind a 11 állomási 
utasfelügyelet tesztelésre került. A mun-
kákat a rendelkezésre álló időn belül 
befejeztük, a fennmaradó időt próba-
üzemre fordítottuk már KUD irányítás 
mellett.

Bontási munkák

Az áttelepítési munkák befejezését kö-
vetően a megszűnő diszpécserközpont 
berendezéseit, asztalokat, fel nem hasz-
nált berendezéseket, kábelezést el kellett 
bontani. A kábelezést a technikai helyisé-
gig, az adott végpontig elbontottuk.

Tapasztalatok

A Metró Üzemigazgatóság a projektet 
mind a határidő, mind a műszaki kivite-
lezés tekintetében sikeresnek ítéli meg. 
Az alábbiakban összefoglaljuk a legfon-
tosabb okokat és tapasztalatokat, melyek 
a sikerhez vezettek:
–  A projekt megindítását alapos mű-

szaki felmérési és kockázatelemző 
munka előzte meg, ami nagyban elő-
segítette a megfelelő, gyors döntések 
meghozatalát.

–  A műszaki tartalmat véglegesítet-
tük közvetlenül a szerződéskötést kö-
vetően. Az összes ismert problémát 
megtárgyaltuk, a vitás kérdések vonat-
kozásában gyors vezetői döntések 
születtek, ez biztosította, hogy a meg-
valósítás alatt már nem volt szükség a 
műszaki tartalom változtatására, legfel-
jebb pontosításokra.

–  Kooperációs rendet alakítottunk ki 
már az első alkalommal, megegyezés 
született minden, a projekt lebonyo-
lításával kapcsolatos tételben. Meg-
egyezés született a megrendelő és a 
vállalkozó közötti együttműködésről, a 
feladatok és felelősségek részletes 
leosztása megtörtént a felek között, 
valamint kijelöltük a projekt kommuni-
kációs csatornáit és a kommunikáló 
személyeket.

–  Az ütemtervet a szerződéskötést 
kö vetően azonnal véglegesítettük, 
megállapodtunk a legfontosabb mér-
földkövek időpontjában, amit a projekt 
alatt betartottunk, pontosítani csak a 
mérföldkövek tartalmában volt lehető-
ség.

–  Az áttelepítési munkák munkafázisait 
részletesen ütemeztük és pontosan 
betartottuk.

–  Az előzetes felmérések és hibajavítá-
sok biztosították, hogy a rendszerek 
állapotáról pontos képet kapjunk, a hi-
bák előzetesen legyenek kijavítva, 
az áttelepítési fázisban ne kelljen hiba-
javításokkal foglalkozni.

–  Minden egyes elvégzett munkafá-
zist tesztelés követett, biztosítva ez-
zel az esetleges hibák időben történő 
feltárását. A beépítendő munkaállomá-
sok már gyártói környezetben teszte-
lésre és szoftverfeltöltésre kerültek.

–  Jó és folyamatos volt az együttmű-
ködés a Siemens és a megrendelő 
között.

3. kép

4. kép
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Idén is lesz Pályavasúti nap
Az elmúlt években mindig nagy sikerrel megtartott Pályavasúti nap idei, sorrendben hatodik rendezvényére 2019. június 8-án, 
szombaton kerül sor a Vasúttörténeti Parkban. Az induláskor kitűzött céloknak megfelelően az idei program A MÁV Zrt. hidász, 
alépítményi és diagnosztikai szakterületeinek tevékenysége címet viseli. A MÁV Zrt. hidász, alépítményi és diagnosztikai szak-
ágai mellett a 70 éves MÁV FKG Kft. is bemutatkozik.

A hidász szakterület bemutatóján megismerkedhetnek a látogatók a különféle hídszerkezeti elemekkel (pl. hídsaruk, hídge-
rendák, műanyag korlát stb.), a Vasúttörténeti Park területén lévő műtárgyakkal (pl. Északi emlékhíd, fordítókorong, gyalogos 
felüljáró) és néhány érdekes mérnöki létesítmény tervrajzaival. A rendezvényt támogató cégek kiállításain az érdeklődők in-
teraktív módon ismerhetik meg a vasúti pálya alatt lévő szerkezeteket, a korszerű alépítmény anyagait, technológiáit és szer-
kezeteit (geoműanyagok, betonpaplan, injektálás, támszerkezetek stb.). Bepillantást nyerhetnek a pálya-híd és alépítmény-
diagnosztika érdekességeibe a tervezéstől a kiértékelésig. Kül- és beltéri standokon kiállításra kerülnek a használatban lévő 
mérőrendszerek. Az új fejlesztésű műszerek bemutatóját a kültéri standon tekinthetik meg az érdeklődők. A MÁV KFV Kft.-nek 
az élenjáró európai vasutak színvonalán lévő diagnosztikai rendszerei bemutatása mellett az idei rendezvény szenzációja, hogy 
a BKV diagnosztikai mérővillamosa is ellátogat a Pályavasúti napon a Vasúttörténeti Parkba.

Az FKG Kft. Felelősséggel a jövő vasútjáért címmel tart előadást, melynek során bemutatásra kerül a cég 70 év során végbe-
ment fejlődése, szerepvállalása a pálya-, híd- és magasépítményi tevékenységekben, és az évforduló alkalmából kiadásra ke-
rülő könyv. Videóbemutató segítségével számol be a társaság jövőbeli rövid és hosszú távú programjairól, fejlesztési terveiről.

Az elhangzó ismeretterjesztő előadások bemutatják a szakterületeket, azok fejlődését és eredményeit. A csarnokban meg-
rendezett kiállítások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a jelenlévők betekintést nyerjenek az egyes szakmák érdekességeibe 
a külső cégek által kiállított termékeken keresztül is.

A szakmai napon sorrendben 10. alkalommal rendezik meg az Aranycsákány Krampácsversenyt.
A rendezvényt – amely felett a MÁV Zrt. védnökséget vállalt és támogatja annak megszervezését – családi programként is 

ajánljuk.
A szakmai program nem titkolt célja, hogy a pályavasutat, annak szakterületeit megismertesse, közelebb vigye az érdeklő-

dőkhöz. Emellett lehetőséget nyújt a különböző szakterületen dolgozó munkatársaknak, családtagjaiknak vagy akár csak az ér-
deklődőknek arra is, hogy kellemes környezetben, hasznosan eltöltve az időt szórakozzanak, ismerkedjenek, beszélgessenek.

A Pályavasúti napon a Vasúttörténeti Parkba történő belépés mindenki (vasutas és más érdeklődő) számára díjtalan.

Umsiedlung der Dispatcheranlagen von Metrolinie 2, Ausbau der neuen Leit-
zentrale
Bei den Eisenbahnsystemen stehen immer seriöse Problemen im Raum, wenn die 
Anlagen im Betrieb so umgebaut werden, dass währenddessen der Betrieb selbst 
nicht beeinträchtigt wird und die Fahrgäste möglichst nichts oder nur sehr wenig mit-
bekommen sollten. Dieser Artikel beschreibt die Umsiedlung der Dispatcherzentrale 
von Metrolinie 2 und das Zustandekommen der neuen Leitzentrale im Rahmen eines 
erfolgreichen Projektes. Der Schlüssel zum Erfolg waren die adäquate Vorbereitung, 
die richtige Planung, die schnellen Entscheidungen und die in der Durchführung 
engagierten Mitarbeiter. Unser Ziel besteht darin, dass die hier gesammelten Erfah-
rungen in der Realisierung von ähnlichen Aufgaben eingesetzt werden.

Relocation of the Equipment of Dispatcher Centre of Metro Line M2, Estab-
lishment of a New Traffic Control Centre
Relocating equipment of operating railway systems always cause serious problems if 
we are to keep smooth operation and wish that the passengers notice nothing or very 
little out of this work. This present writing reviews a successful project of relocating 
the traffic control centre of Metro Line M2 to a new place, i.e. shaping a new traffic 
control centre. The secret of success lies in proper preparation, planning and quick 
decision making and the participants’ commitment to execute the plans. Our aim is 
to share best practice to help our peers carry out similar projects.

–  A megrendelői oldalon a feladat végre-
hajtására a napi munkavégzés mellett 
projektcsapatot állítottunk fel a kü-
lönböző szakterületek bevonásával. A 
rövid közbenső határidők tartása érde-
kében a csapat tagjai egymással folya-
matosan kommunikálva dolgoztak.

–  Amiatt, hogy a különböző alrendszerek 
szoftvereinek módosítását az üzemel-
tető nem tudja elvégezni, az egyes szá-
mítógépek cseréi többet igényelnek, 
mint hardvercserét, a legtöbb esetben 
az eredetihez képest új hardverele-
mek, illetve új operációs rendszer (Win 
10) alkalmazása a rendszer újra konfi-
gurálását, bizonyos helyeken szoftver-
módosításokat igényeltek. Ebből adó-
dóan az egyes munkaállomások, illetve 
szerverek cseréjét jóval előbb szüksé-
ges volt tervezni, mint azt az élettartam-
adatok indokolták volna.

Összefoglalás

Az áttelepítési munkák eredményeként 
egyrészt a tervezett időpontban sikerült 
munkaterületet biztosítani az M3 diszpé-
cserközpont kiépítéséhez, másrészt az új 
M2 diszpécserközpont jobban megfelel 
a metróirányítási koncepciónak. Korsze-
rű kialakítása révén jobb ergonómiával 
rendelkezik, mint az áttelepítés előtti 
központ, a beruházás révén új munkaál-
lomások kerültek telepítésre, ami hosszú 

távú üzemeltetési érdekeinket szolgálja. 
A beruházást a tervezett időpontra, 
csúszások nélkül sikerült megvalósí-
tani annak ellenére, hogy több üzemel-
tetési kockázatot is rejtett a kivitelezés. 
Az ismert kockázatokat időben kezeltük, 
intézkedéseket vezettünk be az esetle-
gesen bekövetkező kockázatok hatása-
inak csökkentésére. A munkák során 
egyetlen olyan esemény sem történt, 

ami az M2-es metró leállítását vagy 
átmeneti korlátozását idézte volna 
elő. Az irányító személyzet elégedett az 
új körülményekkel, munkájukat tágasabb, 
jobb adottságú diszpécserközpontban 
végezhetik. Végezetül az áttelepítési 
munka – a feladat meghatározásától a 
befejezésig – a megvalósító műszaki 
szakemberek számára kihívásnak sem 
volt utolsó.
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1. Bevezetés – Eddigiek
összefoglalása és a megújuló 
energiák átvételi rendszere 
közszolgáltatás esetén

Előző cikkeinkben [3,4] bemutattuk az 
Európai Parlament és Tanács megújuló 
energiafajták hasznosításairól szóló irány-
elvét, valamint Magyarország megújuló 
energia hasznosítási cselekvési tervét 
2010-től 2020-ig [1,2]. Ezt követően ösz-
szegeztük a különféle megújuló energiák 
fajtáit, és hogy ezek miként hangolhatók 
össze a fenti tervvel. Külön a napsugár-
zás mint primer energiahordozó bemuta-
tását vettük górcső alá. A napsugárzás 
hatásának villamos szempontból való 
hasznosíthatóságára fektettünk nagyobb 
hangsúlyt. Részletekbe nem merülve, 
de a lényeget megragadva mutattuk be 
a napsugárzást, amíg eléri a földfelszínt, 
utána annak felfogását milyen eszközök-
kel (napelemekkel) és hogyan is lehet 
adott koordinátákra vetítve – a technika 
jelenlegi állása szerint – minél nagyobb 
hatásfokkal hasznosítani. A fotonok ener-
giáját villamos energiává alakító napelem-
fajtákat is áttekintettük, továbbá bemutat-
tuk az éves energiahozam-különbségeket 
a fix dőlésszöggel, az évszakonként opti-
malizált, állítható dőlésszöggel telepített, 
valamint az egy- és kéttengelyű követő 
rendszerek között. Előrevetítettük egy, a 
MÁV (vasúttársaság) 25 kV-os, 50 Hz-es 
felsővezetéki hálózatára (továbbiakban 
felsővezetéki hálózat) tápláló rendszer 
vázlatát, és az abban rejlő lehetőségeket. 
Cikksorozatunk 2. részében a következő 
gondolatot fejtettük ki: miért is valósítható 
meg a MÁV felsővezetéki hálózatára táp-
láló megújuló (napelemes) energiaforrást 
hasznosító rendszer létesítése. Ehhez a 
megvalósítási gondolathoz több, Magyar-
országon – és külföldön – létező, üzem-
ben lévő napelemes, fotovillamos termelő 
egységet (erőművet) is vizsgáltunk. Ezen 
adatokat évekre visszamenőleg, napi 
energiahozam-felbontásban elemeztük. 
Amelyeknél a telepítés és az üzem körül-
ményeiről bővebb tájékoztatást találtunk, 
illetve kaptunk, azokat publikáltuk. Rámu-
tattunk, hogy jelen szabályozások között 
miért is lehetne a vasútnak saját tulaj-

donú, megújuló energiaforrásokat hasz-
nosító erőműve. Napelemek alkalmazha-

tóságára összpontosítottunk, mivel a már 
üzemben lévő, hazai napelemes erőmű-
vek termelési adataiból könnyen tervez-
hetők az energiahozamok. Az energiaho-
zam-adatok elemzéseit a legalacsonyabb 
karbantartási költséggel rendelkező fix 
dőlésszögű, állványos tartószerkezetre 
erősített rendszerekre végeztük. Bemu-
tattuk a napelemekből kinyerhető ener-
giahozamok alakulását különböző dőlés-
szögű rendszerekre, miszerint az éves 
energiahozamok maximalizálása szem-
pontjából célszerűnek láttuk a napele-
mek dőlésszögeit az adott évszakoknak 
megfelelően módosítani. Ez megvalósul-
hat automatikával (egy- vagy kéttengelyű 
követő) vagy az alállomási személyzet kézi 
beavatkozásával is. A beruházási költsé-
gek esetén elmondható, hogy a nagyobb 
kWp csúcstejlesítményű rendszerek te-
lepítésével az egységnyi kWp-re vetített 
fajlagos költségek csökkennek.

1.1. KÁP, KÁT és METÁR
A 2003-ban létrehozott kötelező átvételi 
rendszer (KÁT) lényege, hogy stabil tá-
mogatást nyújtott a környezetbarát, ha-
tékony energiahordozóknak, illetve tech-
nológiáknak, továbbá elősegítette azok 
mielőbbi terjedését. Ez kötelezővé tette 
a megújuló energiaforrásokból származó, 
illetve a kiserőműben kapcsoltan termelt 
villamos energia átvételét, meghatáro-
zott, a mindenkori piaci és átvételi árnál 
magasabb áron. A rendszer két szakaszra 
oszlott (KÁP, 2003–2007; KÁT, 2008–
2011). A rendszert kialakító jogszabályok 
értelmében a rendszer a kapcsoltan ter-
melők számára 2010. december 31-ével 
zárult volna, a támogatásra addig lettek 
volna jogosultak a termelők. A két korszak 
között elsősorban elszámolástechnikai 
értelemben volt különbség, értve az így 
elszámolt villamos energia, illetve a célra 
fordított összegek mérlegét. A KÁT rend-
szer 2016 végéig maradt fenn.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
2014. június 28-án megjelent az „Irány-
mutatás a 2014–2020 közötti időszakban 
nyújtott környezetvédelmi és energetikai 
állami támogatásokról” (2014/C 200/01) 
szóló bizottsági közlemény („State Aid 
Guideline”). 2017. január 1-jétől bevezet-
ték az új magyar megújuló (villamos) ener-
gia támogatási rendszert, a METÁR-t, 
melynek két eleme van: a kötelező átvé-
teli rendszer és a prémium támogatási 
rendszer. A régi kötelező átvételi rendszer 
(KÁT) érvényben marad a régi termelőkre 
a meglévő szerződéseik szerint, de az új 

belépők csak a METÁR-ba léphetnek be 
2017. január 1-jétől.

A hatályos villamos energia tör-
vény (VET) arra kötelez minden 
mérlegkörfelelőst (KÁT és Prémium pénz-
eszköz fizetésére kötelezettet), hogy az 
átviteli rendszerirányítóval kötött szerző-
dés alapján, valamint a külön jogszabály-
ban foglaltaknak megfelelően – a felhasz-
náló részére értékesített villamos energia 
arányában – megfizesse az átvételi köte-
lezettség és a prémium támogatás alá eső 
villamosenergia-termelés támogatására 
az átviteli rendszerirányító által meghatá-
rozott pénzeszközök ráeső összegét. A 
KÁT és Prémium pénzeszköz összegét 
a Befogadó a vonatkozó rendelet szerint 
határozza meg oly módon, hogy a KÁT és 
Prémium támogatási rendszerek működ-
tetése során a MAVIR Zrt.-nek sem nyere-
sége, sem vesztesége nem keletkezhet.

Ez a rendszer a csatlakozási ponto-
kon fennálló, szerződés alapján vételező 
fogyasztókra érvényes. Amennyiben a 
fogyasztó magánvezetéket üzemeltet, és 
a keletkező megújuló energiát a magán-
vezetéken felhasználja, nem szükséges 
a METÁR szerződéses rendszerébe be-
lépni, illetve a már meglévő szerződéses 
rendszer alapján a rendszergazda befo-
gadja az átadott energiát. 

A VET alapján magánvezeték a 
közcélúnak, termelői vezetéknek vagy 
közvetlen vezetéknek nem minősülő, 
a csatlakozási pont után elhelyezkedő 
hálózati elem, vezeték vagy átalakító- és 
kapcsolóberendezés, amely az átviteli 
vagy elosztó hálózathoz közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a 
vételező ellátására szolgál.

2. Meteorológiai viszonyok hatása 
a vasút mellé telepítendő
napelemes rendszerekre

A Föld bármely pontján az éghajlat kiala-
kulásánál alapvető tényező az a besugár-
zásból eredő energia, amely a földfelszínt 
eléri. Besugárzás alatt a Napból érkező 
közvetlen sugárzás és a látóhatáron belül 
az égbolt többi részéről érkező pillanatnyi 
szórt sugárzás összegét értjük.

A teljes besugárzás területi eloszlását 
több tényező határozza meg: elsősorban 
a földrajzi szélesség, a felhőzet mennyi-
sége és átláthatósága, az egyéb páratar-
talom hatása, a levegőben lévő lebegő 
szennyezések mennyisége stb. Orszá-
gunkban a határokon belül tapasztalható 
kis földrajzi szélességkülönbség miatt a 
döntő szerepet a felhőzet játssza.

Megújuló energiaforrások hasznosítása
a nagyvasúti villamos vontatásban – 3. rész

NOVÁK MÁTYÁS,
PÁLMAI ÖDÖN
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Magyarországon az éves teljes besu-
gárzás az 1. ábra térképe alapján a Sze-
ged környéki 4800–4900 MJ/m2 érték 
és az Északi-középhegység térségi 4300 
MJ/m2 érték között oszlik el.

Csillagászati okokból átlagban a leg-
több besugárzást júniusban és júliusban 
kapjuk, meteorológiai okokból a felhőzet 
mennyisége júliusban és augusztusban a 
legcsekélyebb. A legkisebb besugárzást 
a rövid nappalok miatt december-január 
hónapokban kapjuk, a borultság is ilyen-
kor a legnagyobb.

A napelemmel előállítható villamos 
energia mennyisége a számításokban el-
sősorban a napfénytartamtól függ.

Napfénytartamon azt az éves átlagos 
időtartamot értjük, ameddig a földfelszínt 
direkt sugárzás éri. A napfénytartamot be-
folyásoló tényezők: a csillagászati okok-
ból lehetséges napfénytartam, a dom-
borzati viszonyok, a felhőzet mennyisége 
és átláthatósága, az egyéb páratartalom 
hatása, a levegőben lévő lebegő szennye-
zések mennyisége stb.

A 2. ábrán megfigyelhető, hogy Ma-
gyarországon az évi átlagos napfénytartam 
legmagasabb, 2080 óra körüli értéke a 
déli, délkeleti országrészben jellemző, míg 
a legalacsonyabb értékek az ország észa-
ki, északkeleti részében és az Alpokalján 
vannak, 1740 óra napfényösszeggel.

Magyarországon időszaki eloszlásban 
a napfényes órák legrövidebb időszaka a 
december, a maximális napfénytartam jú-
liusban alakul ki. A térképen feltüntettük 
a MÁV Zrt. villamosított vasútvonalait is, 
hogy összevethető legyen azok vonalve-
zetése az évi átlagos napfénytartamokkal.

A 3. ábrán ismételten feltüntettük a 
cikksorozatunk 2. részében elemzett 
rendszerek legnagyobb és átlagos kWh/
kWp/nap termelését. A következőkben 
bemutatásra kerülő költségszámításhoz 
az éves átlagokat vettük alapul. Ezek az 
átlagok a vizsgált rendszereknél éves 
szinten 1095 és 1460 kWh/kWp/év kö-
zött helyezkednek el.

3. Egyszerűsített költség-
és megtérülési elemzés

Az 1. táblázatban bemutatásra kerülő 
egyszerűsített költségelemzésünk alap-
jául az egy kWp-re jutó fajlagos telepítési 
költséget vettük. A megújuló energia-
források (HMKE, háztartási méretű kis-
erőművek) telepítésével foglalkozó piaci 
résztvevők telepítési adatait alapul véve 
elmondható, hogy
•  10 kWp-ig  500 000 HUF/kWp és
•  10 kWp-től 50 kWp-ig  450 000 

HUF/kWp
fajlagos telepítési költségekkel számolha-
tunk.

1. ábra: A teljes besugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon,
2000–2009 (forrás: met.hu)

2. ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon
az 1971–2000 közötti időszak alapján,

jelölve a villamosított vasútvonalakkal (forrás: met.hu és NM-PÖ)

3. ábra: A vizsgált rendszerek
fajlagos hozammaximumai és éves átlagai [4]

A vizsgált rendszerek energiahozamának maximuma
és a napi hozamok átlaga 2017-ben

(a kisteleki adatok 2016-osak)
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Számításaink során mertünk nagyban 
gondolkodni, így azokat egy 1000 kWp 
teljesítményű, fix dőlésszögű rendszer-
re végeztük, 300 000 HUF/kWp fajla-
gos telepítési költséggel számolva. Eh-
hez hasonló rendszert cikksorozatunk 
2. részében már vizsgáltunk (gútai (SK) 
1632 kWp). Rendszerünk éves fajlagos 
energiatermelését 1150 kWh/kWp-re 
választottuk. Ezt az értéket befolyásolja a 
folyamatosan üzemben lévő rendszerünk 
elemeinek öregedése, amelyre elsősor-
ban a napelemek hatásfokának romlása 
van jelentős befolyással. A napelemek 
hatásfokának romlását 0,5 százalék/
évvel vettük figyelembe, amely az éves 
szinten termelt villamos energiára van 
kihatással.

Költségelemzési táblázatunk oszlopai bal-
ról jobbra eddig az alábbiak:
•  Üzemidő (év): a nulladik egész év a tele-

pítés éve, innen számítjuk a napelemes 
rendszer folyamatos üzemét, a telepí-
tésre kerülő rendszerek általában ezzel 
az üzemidővel számolnak teljeskörű 
felújítás nélkül.

•  Telepítési egységköltség (ezer HUF/
év): a tényleges telepítési költség, mely 
csak a telepítés évében, azaz a nulladik 
évben merül fel.

•  Beépített teljesítmény (kWp): a rend-
szer beépített teljesítménye, amely ál-

landó értékű, feltételezzük, hogy nem 
bővítünk a rendszerünkön.

•  Fajlagos energiatermelés (kWh/kWp): 
ez a napelemes rendszer öregedését 
mellőző, ideális, egy kWp-re jutó ener-
giatermelése, az előzőekben kifejtett 
feltételezéssel 1150 kWh/kWp/év átla-
got feltételezünk.

•  Avulási ráta (%): éves szinten 0,5 szá-
zalékos teljesítményromlással (degra-
dációval) számolhatunk. Ezt az egyes 
napelemmodul-gyártók különböző idő-
tartamokra garantálják (pl.: 20 év múlva 
már csak a névleges teljesítményének 
90 százalékát tudja leadni az adott 
modul).

•  Termelt energia (MWh/év): napelemek 
éves teljesítménycsökkenésével figye-
lembe vehető, megtermelt villamos-
energia-mennyiségek éves szinten. 
Megfigyelhető számokban, hogy a tele-
pítés évétől kezdődően 1150 MWh-ról 
lineárisan csökken 1035 MWh-ra, amit 
a 20. évre jósoltunk.

Táblázatunk következő oszlopaiban a 
bemutatott termelési adatokat jelenítet-
tük meg forintálisan. Megtermelt bevételi 
számításunk alapjául az adott évi összes 
megtermelt villamos energia és a villamos 
energia 2019. évi 36,30 HUF/kWh-val 
számolt egységára szolgált. Ha a kumu-
lált bevétel, azaz a görgetett éves bevétel 
meghaladja a telepítési költséget, akkor 

kezdhetünk megtérülési időről beszél-
ni. Természetesen karbantartásmentes 
rendszerről sohasem beszélhetünk, pe-
dig egyes gyártók és beszállítók próbálják 
termékeiket ezzel a „divatos” kifejezéssel 
eladni. Ebből adódóan számolni kell a 
karbantartás által felmerülő költségekkel. 
Ez a karbantartás lehet garanciális – mi az 
első három évre ezt vettük –, majd pedig 
a beruházás két százaléka. A harmadik 
évtől számolva a karbantartási költségek 
csökkentik az árbevételünket, így a bevé-
telek ezek függvényében összegződnek.

Az 1. táblázat oszlopainak magyarázatát 
balról jobbra haladva folytatjuk:
•  Megtermelt bevétel (HUF/év): a nap-

elemek folyamatos üzeméből adódó-
an évente csökken a teljesítményük. A 
teljesítménycsökkenés hatással van az 
általuk termelt bevételre.

•  Kumulált bevétel (HUF): folyamatosan 
összegezzük a rendszer által termelt 
bevételt, így láthatóvá válik, hogy ide-
álisnak (karbantartásmentesnek) mon-
dott rendszer esetén mikor következik 
be annak megtérülése (sárga pont).

•  Karbantartási költség (HUF/év): az első 
három év garanciális kötelezettsége 
után a teljes telepítési költség két szá-
zalékával számoltuk, amely 6 000 000 
forintot jelent a harmadik üzemév után; 
állandónak vettük ezt az értéket.

1. táblázat: Egyszerűsített költségelemzés 1000 kWp-es napelemes rendszerre (forrás NM-PÖ/)
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•  Karbantartással csökkentett árbevé-
tel (HUF/év): valóságos bevételünk  
„megtermelt bevétel” mínusz „karban-
tartás költsége”.

•  Kumulált, karbantartási költséggel 
csökkentett árbevétel (HUF): ösz-
szegzett, valós árbevételünk. Ezzel az 
üzemidő nyolcadik évére jósolható a 
megtérülés (zöld pont).

Táblázatunk árbevételeit szemléleteseb-
ben a 4. ábrán tüntettük fel, amelyen 
könnyen összehasonlíthatóvá válnak a 
karbantartásmentes és a karbantartási 
költséggel csökkentett bevételek. Kar-
bantartásmentes árbevételt feltételezve, 
a hatodik–hetedik üzemi év környékére 
jósolható a napelemes rendszer telepí-
tésének megtérülése, míg karbantartási 
költséggel csökkentett esetben ez az 
idő a nyolcadik év környékére tehető. 
Kijelenthetjük, hogy a rendszer az alap-
adatok figyelembevételével 10 éven belül 
megtérül!

4. Összegzés

Jelen cikkünkben bemutattuk a meg-
újulók csatlakoztathatási környezetét, 
külön bizonyítva a vasút felsővezetéki 
rendszerét mint magánvezetéket. A MÁV 
120/25 kV-os, 50 Hz-es transzformátor-
állomásokon 4/4-es mérőket telepítettek, 
amelyekkel a szerződött áramszolgáltató 
képes a fogyasztott és termelt hatásos és 
meddőteljesítmények mérésére. Nagy-
vasúti villamos vontatás felsővezetéké-
re való csatlakozással (akár közvetlenül 

alállomáson) a MÁV csökkenthetné vil-
lamosenergia-fogyasztását. Erre a meg-
újuló energiaforrások alkalmazásával 
lehetőségek egész tárháza nyílik meg. Ta-
pasztalat, hogy növekvő beépítendő kWp 
kapacitással a fajlagos költségek csök-
kennek. Előző cikkeinkből vett termelé-
si adatokkal elvégeztük egy 1000 kWp 
beépített kapacitású rendszer egyszerű-
sített megtérülési és költségelemzését. 
Bemutattuk, hogy az adott feltételezé-
sekkel, állandó éves karbantartási költ-
séget figyelembevéve, biztosan 10 éven 
belül megtérül. Megtérülése után a rend-
szer csökkenti a villamosenergia-fogyasz-
tás költségét. Egy napelemes rendszer 
igen csekély karbantartást igényel, ezzel 
szemben igen tőkeigényes beruházás. 
MÁV-os, alállomási környezetbe telepítve 
a karbantartását egy központi, országo-
san az alállomásokért felelős, megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező csapat is 
elvégezhetné. Ilyen karbantartási mun-
kák lehetnek a következők: a modulok 
portalanítása/takarítása  napenergia 
hasznosításának szinten tartása; felső-

vezetékre tápláló transzformátorok, illetve 
védelmi készülékeik karbantartása.

Érdekes kérdés és a jövőben foglalkoz-
ni szeretnénk a fix dőlésszögű rendsze-
ren kívüli más optimalizálható rendszerek 
számításaival is (napkövető, 1-tengelyű 
követő, optimalizált fix stb…).
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Nutzung erneuerbarer Energien in der Energieversorgung elektrischer 
Bahnen - Teil 3.
Wir haben in unserem Artikel die Möglichkeit eines entwickelnden Solarzellesystems 
für die Energieversorgung der 25 kV Oberleitung von MAV skizziert. Wir haben die 
vereinfachte Kostenanalyse eines PV-System mit ständigem Fallwinkel dargestellt.

 Utilization of renewables in traction feeding – Part 3.
This paper deals with the opportunity of a photovoltaic system, feeding the 25 kV 
overhead-line. It was shown what is the time of return of the investment. Scope of PV 
investment is a fixed tilt-angled array.
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A háromfogalmú alak előjelzők mint mese-
beli lények? – tehetik föl joggal a kérdést 
az olvasók. Az 1960. évet követő töme-
ges elterjedésük után már semmiképpen 
sem számítanak annak, azonban már az 
ezt megelőző jelzési utasításokban is 
megjelentek különféle alakokban, és a 
vasút mentén is.

Az előjelzők rövid története

A különféle vasúti jelzésrendszereket és 
a vasúti biztosítóberendezéseket – mint 
különleges irányítástechnikai rendsze-
reket – a vasúti közlekedés két alapvető 
sajátosságából szokás eredeztetni. Ezek 
egyike a sínpálya jelentette kötöttség, 
ami a járművezetőtől független „földi” for-
galomszabályozó személyzetet követel 
(legalábbis teljesítőképesnek szánt rend-
szer esetében). A másik meghatározó té-
nyező a kerék-sín kapcsolat, a gördülési 
ellenállás jelentette csekély veszteség, 
ami azonban a gazdaságos elegytováb-
bítás mellett a fékutakat is számottevővé 
teszi, olyannyira, hogy azokat teljes hosz-
szukban a járművezetők biztosan át sem 
tekinthetik. Ha az előbbi, kötött pályából 
adódó irányítástechnikai feladatok címer-
állatául a kitérőt, úgy a kerék-sín kapcso-
latból eredőek esetében az előjelzőt ér-
demes megválasztanunk.

A honi vasúti jelzéstechnika őskorában 
elsősorban főjelző funkciót ellátó különfé-
le rendszerű (kosár-, karos, tárcsás) jelző-
ket használtak. Ezek a jelzők alapvetően a 
mellettük történő elhaladást tiltották meg 
vagy engedélyezték. Kitűzésüknél a leg-
főbb szempont az volt, hogy a közlekedő 
vonat személyzete a jelző megpillantása 
után még hatásos fékezéssel megállíthas-
sa vonatát a veszélyes (fedezett) pont (pl. 
állomás első váltója, pályaelágazás, szint-
beli pályakeresztezés, alagútkapu) előtt 
(védjelzőszerű kitűzés).

A korai biztosítóberendezések meg-
jelenésével a puszta menetengedé-
lyezés-tiltás jelzéseken kívül újabb 
(vágányútfüggő) fogalom is átadhatóvá 
vált, ami rendszerint egyfajta sebesség-
jelzés (akkoriban jellemzően a kitérő 
irány) vagy irányjelzés (a vágányút célja) 
lehetett. Kezdetben ezeket a többfogalmú 
jelzőket is védjelzőként tűzték ki – ez egy-
ben a kapott jelzési parancs (sebesség-
csökkentés) indokolatlanul távolról tör-
ténő érvényesítését is maga után vonta. 
Ekkoriban ez a vágányútfüggő információ 

A jelzési utasítások mesebeli lényei

A háromfogalmú alak előjelzők őstörténete
OPPERHEIM GÁBOR

még csak a közlekedés biztonságának 
növelését szolgálta, mivel a szolgálati 
menetrendek tartalmazták a behaladás 
egyenes vagy kitérő irányát.

Az 1900-as évekre a sebessé-
gek, vonatterhelések növekedésével a 
védjelzőszerű jelzőkitűzés kiegészítésére 
a főbb vonalakon kettéválasztották az ál-
lomásokat fedező jelzőket. A fedezendő 
pontok közelében (100 m távolságban) 
felállított „bejárati irányjelzők” képvisel-
ték a vágányútfüggő jelzést és a menet-
engedélyezést, míg az ez előtt általános 
fékúttávolságra kitűzött „védjelzők” ki-
zárólag menetengedélyezési feladatot 
láttak el, a bejárati irányjelzőknél kisebb 
szigorral. (A karos bejárati irányjelzőnél 
mindenképpen meg kellett állítani a vona-
tot, a kerektárcsájú védjelzők előtt pedig 
csak lehetőség szerint kellett megállni.) A 
fennmaradt biztosítóberendezési kezelési 
szabályzatok a vonóvezetékes védjelzők 
állításához kék színűre mázolt állítóemel-
tyűket rendeltek.

Az igen hosszú életű (1906–1935 kö-
zött hatályos) Jelzési utasítás a védjelzők 
feladatát az általa bevezetett előjelzőknek 
adta át (kerek tárcsájukat négyszögletes-
re cserélték), míg a bejárati irányjelzőket 
bejárati jelzőkké szervezte át. A meneten-
gedélyezés immár kizárólag a bejárati jel-
zők szerepévé vált, az előjelzők csupán a 
hatásos fékezés megkezdésére adtak pa-
rancsot a bejárati jelzők továbbhaladást 
tiltó állása esetén. (Az esetleges sebes-
ségcsökkentésről továbbra is a szolgálati 
menetrendkönyv és a bejárati jelző jelzé-
se nyújtott tájékoztatást.)

Talán föltűnt, hogy eddig az előjelző-
ket csak mint a bejárati jelzők előjelzőit 
említettem. Tettem ezt azért, mert más 
jelzőknek kezdetben nem feltétlenül szán-
tak előjelzőket; elsősorban állomások 
bejárati jelzői előtt tartották szükséges-
nek felállításukat; iparvágány-kiágazások 
fedezőjelzői és térközjelzők esetében a 
szabad rálátás meglétekor már nem köve-
telték meg feltétlenül ezeket.

Az 1910-es években terjedtek el 
a nagyobb sebességgel járt fővona-
lak középállomásain a kijárati előjelzők 
(áthaladásjelzők). Ezeket kizárólag az 
egyenes irányú vágányutakhoz rendelték 
(ellentétben a bejárati előjelzőkkel, akik 
továbbra is mind egyenes, mind kitérő irá-
nyú menetek esetében kezelhetőek vol-
tak). Ezt az egyenes irányú vágányutakhoz 
kötést kiegészítették a kitérő irányú átha-
ladó vágányutak beállításának menettervi 
tiltásával is. E vasútbiztonságot látszólag 
kevéssé szolgáló tiltás kijátszása a ha-

gyomány szerint súlyos vasúti balesethez 
is vezetett (Katonatelep, 1912). (A kitérő 
irányú egyidejű be- és kijáratok menetter-
vi felengedése az 1950-es évek vasútfor-
galmi rugalmasságot növelő intézkedései 
közt került programba.)

Az 1935. évi 41. számú Jelzési utasí-
tás az előjelzők életében (is) több jelentős 
változást hozott. Majd másfél évtized ha-
lasztgatás után ennek keretében rendez-
ték a fő- és előjelzők kivilágítását. A „sza-
bad” fény az addigi (a színes jelzőüvegek 
törése miatt biztonságkritikus) fehér he-
lyett a zöld lett, ezzel együtt az előjelzők 
által adható „megállj-előjelzést” a korábbi 
zöldről sárgára változtatták (ehhez kap-
csolódóan az előjelzők tárcsájának mázo-
lása is zöldről sárgára változott). Az alak 
előjelzők jelzéseinek 1906 és napjaink 
közötti főbb változásait az 1. ábrán foglal-
tuk össze.

1. ábra: A két- és háromfogalmú alak
előjelzők jelzéseinek főbb változatai

Mindezen változtatások a lámpakere-
tek puszta színesüvegcseréjén túlmutató 
átalakítását, teljes cseréjét tette szüksé-
gessé, mivel a fehér fényt a pőre lámpás, 
míg a zöldet vagy a vöröset a színesüveg 
képviselte – hasonlóan egyes mai alak 
tolatásjelzőkhöz. (Kettes lámpakeretet 
addig csak a többkarú jelzők 2. és 3. 
karjain használtak.) Nem véletlenül ha-
lasztódott másfél évtizeden át a fehér mint 
szabad fény zölddel történő kiváltása. A 
fő- és előjelzők megkülönböztetésének 
fokozása érdekében az előjelzőket ket-
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tős fénnyel kellett kivilágítani (1. kép). Az 
előjelzők kettőzött kivilágítása jelentősen 
növelte a petróleumfogyasztást (valamint 
a kivilágítással megbízott dolgozók mun-
káját is).

Szintén fontos vívmánya volt az 1935. 
évi 41. Utasításnak, hogy megjelenése 
után a térköz- és fedezőjelzők esetében 
is fokozatosan fel kellett állítani az előjel-
zőket. Térközjelzők esetében ez gyakorta 
együtt járt a korai falra szerelt, forgaty-
tyús jelzőállítású blokkberendezések 
korszerű, állítóbakos-emeltyűs változatra 
cserélésével, például a Budapest–Salgó-
tarján-külső, Hatvan–Miskolc, Porpác–
Szombathely vonalakon.

Az iparvágány-kiágazások biztosító-
berendezéseinek előjelzőkkel történő 

kiegészítését azok kedvezményezett-
jeinek kellett állni (legalábbis részben), 
mivel az iparvágány-kiágazások nem a 
vasútintézet, hanem valamely iparvállalat 
gazdasági érdekét szolgálták. A kedvez-
ményezettek azonban kifogásolták a biz-
tosítóberendezés-létesítés, -üzemeltetés 
számukra különösebb hasznot nem hajtó, 
aránytalan anyagi terheinek további növe-
lését. 

Érdekességképpen említhető a 
Kaposvári Cukorgyár példája, amit 
keskenynyomközű gazdasági vasútjának 
kisivánpusztai és répáspusztai kereszte-
zéseinél köteleztek előjelzők felállítására. 
A gyár az „előjelzők rendkívül magas árá-
ra” hivatkozva kérte a MÁV engedélyét a 
jelzők házi kivitelezésben történő legyár-

tására és felállítására („a MÁV előírások 
és tervek pontos betartása mellett”). Ezt 
azonban a MÁV Igazgatósága elutasítot-
ta, mivel nem engedhette meg, hogy „e 
kényes szerkezetű jelzőket, amelyeket 
mindezideig csakis évtizedes gyakorlattal 
bíró és garancia mellett szállító, jónevű 
gyárak szállítottak, saját műhelyében ál-
lítsa elő még az esetben sem, ha azokat 
szabványaink szerint tökéletes pontos-
sággal el tudják készíteni”. Szintén nem 
járultak hozzá a jelzők házilagos felállítá-
sához, költségcsökkentésképpen azon-
ban engedélyezték a jelzők gyártótól tör-
ténő közvetlen beszerzését.

Az 1938–1941 között Magyarország-
hoz visszacsatolt országrészek vasútvo-
nalain az egységes jelzési rendszer kiala-
kításának részeként el kellett végezni az 
előjelzők átmázolását, kivilágítási rend-
szerük cseréjét.

A második világháború vége magával 
hozta a különféle vasúti berendezések 
(pálya, jármű, magasépítmény, híd) meg-
rongálódását, megsemmisítését, így a 
jelző- és biztosítóberendezésekét is. A 
biztosítóberendezések fokozatos helyre-
állítása során az előjelzők megjavítása (a 
nyersanyaghiány okozta fokozott vonóve-
zeték-ínség miatt) a munkálatok végére, 
1948-ra maradt.

Az előjelzők honi történetében 1950. 
május 14-e az 1906. évi Jelzési utasítás-
hoz hasonló gyökeres változást jelentett. 
Ekkortól a vonatok behaladási irányának 
(egyenes/kitérő) jelzése biztosított ál-
lomások esetében kikerült a szolgálati 
menetrendekből – vélhetően a forgalmi 
szakszolgálat rugalmasságának fokozá-
sa végett; a behaladási irányról a továb-
biakban kizárólag a bejárati jelző nyújtott 
tájékoztatást a mozdonyvezetőknek. A 
menetrendi információ elmaradását a 
főjelző-előjelző függőség átalakításával 
pótolták. Továbbhaladást engedélyező 
jelzésre a kétfogalmú előjelzők a továb-
biakban csak akkor adhattak előjelzést, 
ha a vágányútban kizárólag egyenes 
állású(nak tekintett) váltókat érintettek; a 
kitérő irányú menetek esetén „Megállj!” 
jelzésre kellett előjelzést adni (legalábbis 
ideiglenesen, a háromfogalmú alak elő-
jelzők közeljövőben várt bevezetéséig és 
általános elterjesztéséig).

A menetrendhez kötött bejárati irány 
feloldása önmagában álló intézkedés-
ként valóban növelte a vasútforgalom 
szervezésének rugalmasságát, azonban 
az előjelzések átszervezése forgalomza-
vartatásként, a (vontatási) üzemgazdaság 
rontásaként is jelentkezett, hiszen szabad 
bejáratra is mint megállásra kellett fé-
kezni. Arról a biztosítóberendezési szak-
ági feladatról, hogy a korábbi előjelzési 
rendszerhez képest valamennyi többkarú 
bejárati- és fedezőjelző előjelzési függő-
ségét át kellett alakítani, mint egyszeri 

1. kép: Kétfogalmú alak előjelző az 1935–1959 között érvényben volt
kettős kivilágítással (Fortepan 43918, orig: Ludovika)



20 2019. MÁRCIUSVEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

feladatokról nem is kívánok szót ejteni. 
Ehhez kapcsolódóan a korábbi előjelzési 
rendszer által az alakjelzők esetében is 
megengedett közösen állított fő- és elő-
jelzőket szét kellett választani (az SBW 
rendszerű előjelzők tárcsáját az egy- és 
kétkarirányú vonóvezeték-elmozdulás is 
el tudta fektetni).

Fényjelzők esetében a „harmadik 
előjelzésfogalmat” az előjelző jelzőlap alá 
szerelt külön sárga „Lassíts!” fény formá-
jában vezették be, ami a „szabad előjel-
zést” úgy módosította, hogy az előjelzett 
főjelző után kitérő irányban álló váltók ta-
lálhatóak.

Az 1959. évi Jelzési utasítás – a már 
évek óta előkészítés alatt álló egységes 
OSzZsD sebességjelzési rendszerhez 
alkalmazkodva – az alak előjelzők 1935 
óta érvényben volt kettős kivilágítását 
megszüntette, visszaálltak az egyfényű 
kivilágításra. Az 1935-1941 közötti időket 
idézően a biztosítóberendezési szakszol-
gálat ismét országos programként alakít-
hatta át az előjelzők lámparendszerét. (Az 
intézkedéssel csökkent a világításcélú 
kőolajfogyasztás és a kivilágító dolgozók 
terhelése is – bár továbbra sem ezek vol-
tak az intézkedés elsődleges céljai.)

A „háromállású” előjelzők 
megjelenése

1938–1948 (Rákos)
1939-ben a MÁV Igazgatósága 1935 után 
ismét kiadta Jelzési utasítását, ebbe több 
más mesebeli lény (mint például a „kétka-
rú védjelzők”) mellett (külföldi előzmények 
nyomán) a „háromállású előjelzők” is föl-
vétettek (2. kép).

Az utasítás szerint a háromállású elő-
jelző a kétállásúhoz hasonlóan négyszög-
tárcsával rendelkezett, jelzéseit mai társa-
ihoz hasonlóan adta, „szabad” állásban a 
jelzőtárcsa, „harmadik állás”-ban a piros 
keretezésű fehér jelzőkar került mozdítás-
ra (1. ábra, 2. kép).

A fennmaradt források alapján ilyen 
előjelző Rákos állomás Rákoshegy felőli 
bejárati jelzője előtt állt, további példányai 
nem ismertek. Itt a Telefongyár állíttatta 
fel kísérleti célokból 1938. szeptember 
15-én háromállású előjelzőjét. A jelző 
MÁV-állagba vételét a még be nem feje-
zett próbák ellenére is kezdeményezték 
1942-ben. Az üzemi tapasztalatok alap-
ján rendben működött, egyedül két hirte-
len (1939. júliusi, 1940. februári) hőmér-
séklet-változás okozta vezetéknyúlás után 
maradt tévesen „egyenes” állásban, mivel 
„az ellensúly felemelte a védházat, és az 
állító fogaskerék átugrott az egyébként 
belekapcsolódó fogaskerék felett”.

A Budapest-Déli Üzletvezetőség szak-
közegei a fenti hiba elkerülésére javasol-
ták, hogy a vonóvezetékbe építsenek be 
önműködő vezetékszabályozót, az ellen-
súlyt pedig úgy módosítsák, hogy min-
denképpen emelje ki a fogaskerékházat, 
de a felső fogaskerék ebben az esetben 
se tudjon kiemelkedni az alsóból. Említést 
érdemel, hogy ehhez az előjelzőhöz köt-
hető a külföldi vasutakon korábban már 
használt önműködő vezetékszabályozók 
legkorábbi ismert fölhasználása a magyar 
vasúti hálózaton (azonban csak később, 
az 1950-es években, szovjet minta alap-
ján terjedtek el).

A kísérleti előjelzőről jelenleg nem 
állnak rendelkezésre rajzok (és az Uta-
sításban szereplőktől eltekintve fény-
képfelvételek sem), így a szétcsappanó 
szerkezet működéséről is csak a fenti-
ekből következtethetünk. Feltételezhető, 
hogy a vonóvezetékpár az ellensúlyozott 
fogaskerékházzal tarthatott egyensúlyt, 
és a vezetékszakadás esetén történő 
alapbaállítást a fogaskerékház elemelé-
se, és ily módon talán a rudazat működte-
tése jelenthette.

Rákos állomás kettős biztosítóberen-
dezése (kezdőpont felőli Siemens elekt-
rodinamikus, végpont felőli Siemens 
elektromechanikus) a II. világháború 
folyamán jelentős károkat szenvedett, 
kezdőponti berendezését a helyreállí-
tását célzó tervek ellenére elbontották, 
végponti berendezését helyreállították. 
Ekkoriban a Rákoshegy felőli bejárati 
jelző előtt még továbbra is a kísérleti há-
romfogalmú előjelző üzemelt, jelen sorok 
lejegyzője is egy ehhez kapcsolódóan ké-
szített elzárási tervlapon találkozott vele 
először. Az immár F.1. Jelzési Utasítás 
1947. évi kiadásában is megemlékeznek 
még a háromállású előjelzőkről, az 1939. 
évi rendelkezéseket követve.

A rákosi háromállású előjelző elbontá-
sának ideje és körülményei jelenleg nem 
ismertek. Az 1947. évi után következő 
1954. évi Jelzési utasítás a háromállású 
előjelzőknek csak az „első két” jelzését 
tartalmazta, a harmadik állást ebben a 
kiadásban nem határozták meg, azt egy 
későbbi módosításra hagyták.

1954–1959 (Gárdony)
Mint arról a bevezetőben már írtam, 1950. 
május 14-től kezdődően a kétfogalmú elő-
jelzők továbbhaladásra csak egyenes irá-
nyú vágányutak esetében adhattak előjel-
zést. Kitérő irányú vágányút előjelzésére 
háromfogalmú előjelző harmadik állását 
kellett alkalmazni. Ilyen akkor azonban 
csak fényjelzőkből létezett („Lassíts!” 
fény), így az alakjelzők esetében továb-
bi intézkedésig kitérő irányú bejáratok 
esetében is rendre megállásra kellett fel-
készülni. Ez különösen olyan állomások 
esetében akadályozta a forgalmat, ahol 
bizonyos irányokból kizárólag kitérő irá-
nyú vágányutakat lehetett beállítani (pl.: 
Nagykanizsán Szombathely felől). A pél-
dának fölhozott állomás az ívben fekvő 
bejárati jelzőjének kései megfigyeléséből 
eredő nehézmények megszüntetése ér-
dekében az előjelző fényjelzőre cserélé-
sét kezdeményezte, erre azonban nem 
kapott engedélyt.

Az új háromfogalmú alak előjelző meg-
szerkesztésére a Vasúttervező Üzemi 
Vállalat kapott megbízást, a két prototí-
pus előjelzőt 1954-ben Gárdony állomás 
bejárati jelzői előtt szerelték föl. Ezeket 
előbb kétfogalmú előjelzőkként hasz-
nálták, majd december 1-jétől harmadik 
állásukkal is üzembe helyezték (3. kép). 
Ekkor már nem a fényjelzők követték az 
alakjelzők kivilágítását (szemben az 1939. 
évi Jelzési utasítással), hanem az alakjel-
zők jelzései feleltek meg a fényjelzőké-
nek. Így itt a „harmadik jelzésfogalom” a 
továbbra is négyszögletes jelzőtárcsával 
adott „szabad” jelzést kiegészítő „lassan” 
jelzőkar formájában jelent meg (4. kép). 
Sötétben a „szabad” alsó zöld fénye túl-
oldalán egy sárga fény került kivilágításra 
(1. ábra). (A két szomszédos alsó fényt 
közös lámpával világították ki, fényét a 
fényképeken is látható „tükörkamra” osz-
totta ketté. (Csupán feltételezhető, hogy 
a rákosi előjelzőt is hasonló módon vilá-
gították ki.)

Gárdony állomás kísérleti háromfogal-
mú előjelzőit 1959-ben, az új F.1. Jelzési 
utasítás bevezetésekor, mint annak rend-
szeréből idegeneket ismét visszaalakítot-
ták kétfogalmúakká. (Amennyiben ekkor 
még az átalakított kísérleti jelzőket hagy-
ták üzemben, úgy azokat 1966-ban, az 
állomás D55 berendezésének üzembe 
helyezésekor bontották el.)

A gárdonyi előjelzők a fényképek alap-
ján „korongos” rendszerűek, szétcsappa-

2. kép: A háromállású alak előjelző
az 1939. évi Jelzési utasításban.
Érdemes megfigyelni a jelzőkar

csekély kitérését.
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nó szerkezetet nem szerkesztettek rájuk. 
Az üzemi tapasztalatok közül fönnmaradt, 
hogy ha a lámpakocsit elfektetett jelzőtár-
csa esetén húzták föl, a jelzőlámpakeret 
megakadályozta a tárcsa visszaállítását, 
az előjelző emeltyűjét viszont alapállásba 
lehetett erőltetni.

Az 1956. végi szófiai SzMPSz/
SzMGSz (OSzZsD) konferencián hatá-
rozatot hoztak egy új, egységes szelle-
miségű jelzési utasítás kidolgozásáról. A 
„Szófiai jegyzőkönyv” az alak előjelzők-
ről is határozott (kör alakú tárcsa, egye-
nes irányra elfekvő tárcsa, kitérő irányra 
kimozdított jelzőkar). A jelzési rendszer 
fényjelzők és alakjelzők közti egységének 
fenntartása érdekében az alak előjelzők 
kétfényű kivilágítását meg kellett szüntetni 
(az alsó sárga fény immáron főjelzés sze-
reppel bírt), ugyanígy meg kellett szüntet-
ni a „Lassíts!” fényt is.

Az új elvek újabb átszerkesztésre ítél-
ték az addigra már bevezethetővé javított 
„gárdonyi” jelzőket, erre 1957. február 
26-án föl is kérték a Vasúttervező Üzemi 
Vállalatot. Az új irányelvek megjelenése 
kérdésessé tette a már kipróbált háromfo-
galmú alakjelzők további (oly régóta várt) 
példányainak felállítását, mivel az amúgy 
is forráshiányos biztosítóberendezési 
szakszolgálat nem vállalhatta az egy-két 
évnyi üzemet követő teljes jelzőcserével 
járó kiadásokat. A háromfogalmú alak 
előjelzők bevezetésével azonban már 
semmiképpen sem kívánták megvárni 
az új elveknek megfelelő jelzési utasítás 
bevezetését. Ideiglenes állapotban akár 
a négyszögtárcsa megtartásával is szá-
moltak, részben a még üzemelő villamos 
védjelzők körtárcsáira tekintettel. (A sok 
évtizedes hagyományoknak megfelelően 
a villamos védjelzők egy–két éven belüli 
kihalásával számoltak, ez akkor már tény-
leg nem állt távol a valóságtól.)

1958-ban a forgalmi szakszolgálat 
jelentést kért a háromfogalmú előjelzők 
felállításának elmaradásáról (holott már 
kipróbálásra kerültek, és elfogadták azo-
kat), mivel a jelzőmeghaladások számának 
csökkenését remélte tőlük, hiszen így a 
„lassan” ismét egyértelműen a „Megállj!”-
ra adna előjelzést. A sürgetésre válaszul 
a biztosítóberendezési szakközegek is-
mét jelezték a jelzésiutasítás-váltáskor 
elkerülhetetlen jelzőcserék indokolatlan 
költségét, azonban kompromisszumként 
az igazgatóságoktól 1958 júliusában be-
kért jelentések összesítéseként országos 
sürgősségi sorba szedték a felállítandó 
háromfogalmú bejárati és kijárati előjelző-
ket. (A lista élén Nagykanizsa állt.) A jelen-
téstételre felszólító levelek a már kipróbált 
jelzőkre hivatkoztak, azonban jelenleg 
arról nem áll rendelkezésre adat, hogy a 
jelentés nyomán újabb „gárdonyi” előjel-
zők kerültek volna felállításra. (További ér-
dekességként említhető, hogy a jelenté-

3. kép: Gárdony állomás háromfogalmú alak előjelzője
„a következő jelzőn Megállj! jelzés várható” állásban.

(MÁV SzK Archívum VF.10007.X20231271:
„Gárdony állomás új háromfogalmú alak előjelzője. 1955. 06. 01.”)

4. kép: Gárdony állomás háromfogalmú alak előjelzője
„a következő jelzőn szabad a behaladás kitérő irányba álló váltókon át jelzés várható”

állásban. Jól látható az alsó fények tükörkamrája.
(MÁV SzK Archívum VF.10007.X20231271:

Gárdony állomás új háromfogalmú alak előjelzője. 1955. 06. 01.”)



22 2019. MÁRCIUSVEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

sek bekérésekor a gárdonyi jelzők 1954. 
decemberi bekapcsolása ellenére rendre 
1956. évi próbákra, illetve elkészült mű-
helyrajzokra hivatkoznak.)

Az 1958-ban fölterjesztett biztosító-
berendezési előterveken már megjelen-
hettek a háromfogalmú alak előjelzők 
(még négyszögtárcsával megrajzolva). 
Az előjelzők a jóváhagyói zöld színű mó-
dosításokkal kerültek kétfogalmúsításra, 
mivel az elrendelt háromfogalmú előjel-
zők gyártása a jelző bevezetését kísérő 
bizonytalanságok miatt megkésett. A 
jóváhagyó levelekben fölhívták a figyel-
met a háromfogalmú alak előjelzők elő-
készítésére (mechanikai függőségek, 
emeltyűhely).

1959– (Soroksár)
Az 1956-os szófiai elvek szerint átdolgo-
zott háromállású előjelzők a Jelzési utasí-
tás 1959. évi kiadásában jelentek meg. A 
szófiai jegyzőkönyvnek köszönhetően im-

máron körtárcsával, és az 1939-es kiala-
kításnak megfelelő működéssel: a tárcsa 
csak az egyenes irányú előjelzéskor kerül 
elfektetésre. 

Az ismét átszerkesztett háromfogalmú 
alak előjelzők kísérleti példányát Soroksár 
állomás Dunaharaszti felőli bejárati jelzője 
előtt állították föl (5. és 6. képek). (A fény-
képeken látható karosjelző és váltó ma 
Soroksár-Terminál állomás D70 berende-
zésének részét képező Soroksár-Vasgyár 
iparvágány-kiágazáshoz tartozott.) A kép 
jobb szélén látható az állomás előtt addig 
szolgált csőárbocos kétfogalmú előjelző, 
még a kettőzött kivilágításnak megfelelő 
lámpakeretekkel.

A bevezetésre került háromfogalmú 
alak előjelzők első nevezetesebb példá-
nyát szintén 1959-ben, az egy évvel ko-
rábban átadott Érd-elágazáson állították 
föl. A hagyományok gyakran erről emlé-
keznek meg mint „az első háromfogalmú 
alak előjelzőről”.

Érd-elágazás háromfogalmú előjelzője 
valamiben azonban valóban első és vél-
hetően máig egyetlen volt: a sebesség-
jelzési számkijelzésben. A pályaelágazást 
a Budapest-Déli–Szabadbattyán közötti 
kétvágányú pályából hiányzó Kelenföld–
Tárnok közötti második vágány helyette-
sítéseként kezdték el tervezni, majd épí-
tették meg. Eredendően a páros vonatok 
vágányának kiváltására szánták (a kezdeti 
elképzelések szerint – kizárólagosan – a 
Pusztaszabolcs felől közlekedő vonatok 
vágányát nem is kapcsolták volna be), így 
érthető, hogy ide a már rendelkezésre álló 
nagysugarú kitérőt építették be.

A 48-800 rendszerű kitérőn kezdet-
ben 60 km/h közlekedési sebességet 
engedélyeztek, a bevett 40 km/h-tól elté-
rő kitérő irányú sebességre a jelzőárboc 
jobb oldalán elhelyezett fehér fénnyel kivi-
lágított, „6” számjellel ellátott „sebesség-
jelző világító szekrény” hívta föl a figyel-
met. A kitérőn alkalmazható sebességet 
1962-ben 80 km/h-ra emelték, ekkor az 
előjelzőre szerelt kivilágítható számjelet 
is „8”-ra cserélték. A Jelzési utasításba 
is már így, „8”-as számjellel került be, ek-
korra a kitérő irányú sebességtől függő 
számjel korábban tervezett alkalmazásá-
ról lemondtak.

Erről a nyílmozgással vezérelt sebes-
ségjelző szekrényről jelen sorok írója elé 
ez idáig rajz, fénykép nem került. Ezt a 
megoldást mindenesetre kizárólag akkor 
lehetett alkalmazni, ha valamennyi kité-
rő irányú menet esetén alkalmazhatták a 
számjelnek megfelelő sebességet, vagy 
különben az alacsonyabb sebességű 
vágányutak esetében el kellett volna te-
kinteni a „Megállj!”-tól különböző előjel-
zés adásától.

Érd-elágazás számkijelzéses alak elő-
jelzőjét 1978-ban, az alakjelzős SH be-
rendezés D55-re cserélésekor bontották 
el, a „8”-as számszekrény azonban még 
az 1990-es években is megmaradt a jel-
zési utasításokban. Ennek ellenére Érd-
elágazáson kívül további számkijelzéses 
alakjelzők üzeméről jelenleg nem állnak 
rendelkezésre források. Érd-elágazástól 
eltekintve a nagysugarú kitérők rendsze-
rint fényjelzős állomásokra épültek be 
(mechanikus állomások esetében is rend-
szerint motoros váltóállítással), alakjelzős 
állomásra történő telepítésükről jelen 
sorok lejegyzőjének ez idáig Apafáról és 
Murakeresztúrról vannak adatai. Apafán 
1964-ben a Debrecen–Apafa közötti má-
sodik vágány megépítéséhez kapcsoló-
dóan építettek be két 48-2200-as rend-
szerű kitérőt. Azon vágányutak esetében, 
amelyek csak ezt a két kitérőt nem érin-
tették egyenes állásukban, sem 40 km/h-
nál magasabb sebességű közlekedésre, 
sem egyenes irányra utaló előjelzésre 
utaló adat nem került elő. Murakeresz-
túron az állomás belső váltókörzetében 

5. kép: Soroksár állomás háromfogalmú alak előjelzője
„a főjelzőn sebességcsökkentés nélkül egyenes irányba továbbhaladást engedélyező 

jelzés várható” állásban
(MÁV SzK Archívum VF.10010.X20232619: „Új szemafor jelző, 1959. 07.”)

6. kép: Soroksár állomás háromfogalmú alak előjelzője
„a főjelzőn csökkentett sebességgel kitérő irányba továbbhaladást engedélyező

jelzés várható” állásban
(MÁV SzK Archívum VF.10010.X20232619: „Új szemafor jelző, 1959. 07.”)
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épült be 54-800 rendszerű kitérő (ezen 
beépítési sajátosság folytán előjelzést 
nem adnak rá), ennek 80 km/h-val járha-
tó szárát – Apafához hasonlóan – szintén 
kitérő irányként jelzőzik.

1962– (Kál-Kápolna, Ferencváros C-el-
ágazás és a titokzatos ismeretlen)
A soroksári kísérleti jelzőt a meginduló 
gyártásnak köszönhetően számos új pél-
dány követte, emellett azonban a szer-
kezet hiányosságait is igyekeztek kiküsz-
öbölni. Mint arról a gárdonyi előjelzők 
esetében már említést tettem, az 1950-
es évek folyamán kifejlesztett háromfogal-
mú alak előjelzők „korongos” rendszerű 
vezérléssel készültek, a vonóvezetéki 
hálózat és a jelzőtárcsa, jelzőkart moz-
gató rudazat között blokklánc mozgatta 
programtárcsa közvetített (7. kép), szét-
csappanó szerkezet nélkül. Ez egyrészt 
természetesen biztonsági kockázatot is 
jelent, másrészt vonóvezeték-szakadás 
után bizonyos esetekben csak a vonóve-
zeték szétakasztása után lehet alapállás-
ba venni az előjelzőt (így a bejárati jelzőt 
és vágányutat is).

Ilyen, a frissen bevezetett háromfogal-
mú alak előjelzők tökéletesítését szolgáló 
újítási javaslatot nyújtott be Orosz Gyula, 
a Debreceni Igazgatóság Távközlő és Biz-
tosítóberendezési Fenntartási főnökség 
műszaki főintézője is. Útmutatása alap-
ján három új prototípusjelzőt gyártottak 
le, ezek már rendelkeztek szétcsappanó 
szerkezettel. (Arról, hogy a szétcsappanó 
szerkezettel ellátott változatot alapvetően 
a Vasúttervező Üzemi Vállalat vagy Orosz 
Gyula dolgozta volna ki, jelenleg nem áll 
rendelkezésre forrás.) A három új jelzőt 
a budapesti, miskolci és pécsi igazga-

7. kép: A „korongos” 
háromfogalmú előjelzők

vezérlőtárcsája
(Farkas Balázs felvétele)

tóság egy-egy állomásán kapcsolták be 
(ezek közül Ferencváros-C elágazást és 
Kál-Kápolnát ismerjük). A jelzők próba-
üzemi tapasztalatait 1962. július 20-án 
Kál-Kápolnán helyszíni szétcsappantási 
kísérletek elvégzésével, majd a blokk-
mesteri irodában történt jegyzőkönyvfel-
vétellel zárták le. A jegyzőkönyv alapján 
a jelző valamennyi állásában mindkét 
vonóvezetékszál szétakasztásával el-
végezték a szétcsappanó szerkezet 
vizsgálatát. A jelző valamennyi esetben 
szétcsappant vagy a következő állítási 
kísérletkor szétesett. A próbák alapján a 
szétcsappanást elősegítő súlyok 4–5 kg-
mal történő megnehezítését, továbbá a 
szétcsappanó szerkezet burkolatán két 
olajozónyílás kialakítását, illetve a kulisz-
szában a reteszelési és mozgatási utak 
máshol is alkalmazott „1:2:1” arányának 
megtartását javasolták.

A jegyzőkönyv felvételét követően 
1962. július 27-én már levélben kérték föl 
a Vasúttervező Üzemi Vállalatot az újított 
szerkezetű háromfogalmú alak előjelző 
gyártási terveinek elkészítésére, figyel-
mükbe ajánlva a Ferencváros C-elágazási 
példányt. Ezt a fölkérést 1963 januárjá-
ban visszavonták, mivel az előjelzőn még 
további újítások voltak folyamatban (és a 
tervezővállalat sem fogott még hozzá a 
rajzok elkészítéséhez). Ezek a további 
újítások és a szétcsappanóval fölszerelt 
háromfogalmú alak előjelzők bevezeté-
sének, elterjedésének körülményei (ren-
delkezésre álló források hiányában) túl-
mutatnak jelen írás keretein. Mindössze 
megállapíthatjuk, a kétkarú alak főjelzőkre 
az 1950-es évek második felében kifej-
lesztett kulisszás szétcsappanók nyomán 
kerültek kialakításra (8. kép). Jelenleg 

csupán feltételezhetjük, hogy a Kál-Ká-
polnán megvizsgált jelzőt is hasonló mó-
don alakították ki.

A kétkarú jelzők előtt felállított kétfo-
galmú előjelzőket szinte teljesen kiszorí-
tották a háromfogalmúak (a Vasúti Műsza-
ki Üzemi Szabályzat fővonalak esetében 
alkalmazásukat kötelezővé is tette), de 
néhány állomásnyi kivétel természetesen 
még így is megmaradt (9. kép), a buda-
pesti Gyermekvasutat nem is említve.

Háromfogalmú előjelzők, 
főj elzőkkel kombinálva

Háromfogalmú előjelzőket nemcsak 
bejárati jelzők, fedezőjelzők önálló elő-
jelzőiként, hanem (elsősorban) kijárati 
jelzők főjelzővel kombinált előjelzőiként, 
„áthaladójelzőként” is használhatunk. Mint 
arra már a bevezető fejezetben is kitértem, 
a kétfogalmú kijárati előjelzőket kizáró-
lag egyenes irányú kijárati vágányutakkal 
kapcsolatban lehetett kezelni, így érthető 
módon elsősorban az elágazó állomások, 
illetve a két- és egyvágányú pályaszaka-
szok határállomásain volt előtérben a há-
romfogalmú kijárati előjelzők felszerelése. 
(Fontosságukat tovább növelte, hogy az új 
jelzésrendszerben a kijárati jelzők kizáró-
lag két állással szerepeltek, a kihaladás 
iránya csak az előjelzésből olvasható ki.) 
A kétkarú jelzővel kombinált háromfogal-
mú előjelző terveit a Vasúttervező Üzemi 
Vállalat 1960 februárjára állította össze, „a 
kivitelezésnél azonban nehézségek mu-
tatkoztak. Tekintettel arra, hogy a rajzok 
alapján legyártott jelző hosszas próbál-
gatás után sem felelt meg a követelmé-
nyeknek, Orosz Gyula műszaki főintéző 
megbízást kapott egy kombinált jelző ki-

8. kép: Korszerű,
szétcsappanóval fölszerelt

háromfogalmú alak előjelző
(Farkas Balázs felvétele)
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alakítására. Az általa elkészített kombinált 
jelző Turgony állomás Budapest felőli ol-
dalán két hónapja üzemben van.” Az 1961. 
november 11-i levél alapján az Orosz Gyu-
la által kialakított jelzőt a biztosítóberen-
dezési szakosztály fölülvizsgálta, kisebb 
javításokkal elfogadta. (A levél eredeti 
fogalmazása csupán a felmerült nehézsé-
geket és Orosz Gyula átdolgozásait tar-
talmazta, a rajzok használhatatlanságára 
és az új jelző szerkesztésére csupán egy 
„attól, hogy leírjuk az igazat, még marad-
hatunk udvarias emberek” megjegyzés 
után tértek ki.)

Az alak háromfogalmú kombinált elő-
jelzők gyártásba kerülése után orszá-
gos szinten is megkezdődött a korábbi 
kétfogalmú áthaladójelzők lecserélése. 
A napjainkban még meglévő kombinált 
előjelzők legtöbbje háromfogalmú, azon-
ban kevés kivételtől eltekintve már csak 
az egyenes irányú előjelzők üzemelnek, 
a kitérő irányúak már csak kevés jelzőn 
használhatóak (10. kép).

A háromfogalmú alak előjelzők be-
vezetésének története több, mint 20 év 
(nem is akármilyen 20 év) tervezéseinek, 
kísérletezéseinek, próbáinak, átdolgozá-
sainak története, és egyben a honi bizto-
sítóberendezési fejlesztések klasszikus, 
mechanikus korszakának lezárása is 
(mint az utoljára kifejlesztett alakjelzőnk). 
Ebből a 20 évből majd 10 év úgy telt el, 
hogy a jelzők hiánya mindennapi vontatá-
si, üzemgazdasági nehézségek okozója 
volt. Mindez a mai vasútbiztosítási kör-
nyezetből talán az egységes európai vo-
natbefolyásolási rendszer hazai beveze-
téséhez volna hasonlítható (amennyiben 
a 120 km/h feletti közlekedés oly régóta 

várt feltételeként tekintjük), azonban sem 
a kettő közvetlen üzemgazdasági, vasút-
biztonsági fontossága, sem a felhasznált 
műszaki, gazdasági eszközök nem össze-
mérhetők.

Források

Jelzési utasítások (1906, 1935, 1939, 
1947, 1954, 1959, 1990)

Dalmady Ödön: A vasúti biztosítóbe-
rendezések fejlődése Magyarországon 
1904–1919

Iratok a MÁV SzK MTÜ Archívum 
fondjaiból:

31/1954/7251/33: Háromfogalmú me-
chanikai előjelzők kísérleti példányainak 
üzembe helyezése Gárdony állomáson

31/1959/22390: Nagysugarú kitérőkön 
kitérő irányban alkalmazható sebesség 
jelzése

8/1960/26174: Jelzők és előjelzők felújí-
tása a JBFF területén

8/1961/15743: Gárdony állomás bizto sító-
berendezési kezelési szabályzata

Iratok a Magyar Nemzeti Levéltár Orszá-
gos Levéltár fondjaiból:

Z1525-MÁV Igazgatóság (1945. bez.)

4060. doboz: 43496/1942: Háromfogal-
mú alak előjelző és sínérintő MÁV-állagba 
vétele

XIX-H-1-aa-2: KPM Vasúti főosztály – 
MÁV Vezérigazgatóság (1950–1956):

751. doboz: 7751.23/104/9B/1954: 
Nagykanizsa állomás előjelzőjének fény-
jelzőre cserélése

728. doboz: 2/7/9B/1954: Kísérleti há-
romfogalmú alak előjelzők vizsgálata

XIX-H-1-aa-1: KPM Vasúti főosztály – MÁV 
Vezérigazgatóság (1950, 1957–1979):

654. doboz: 104376/1957: A szófiai 
SzMPSz/SzMGSz jegyzőkönyv hatása 
egyes alakjelzőkre

806. doboz: 127079/1957: Háromfogal-
mú alak előjelzők tervezése

870. doboz: 102416/1958: Háromállású 
előjelzők felszerelése

923. doboz: 106817/1958: Érd-elágazás 
biztosítóberendezés előtervei

2260. doboz: 131993/1962: Előjelzett 
sebesség Érd-elágazás nagysugarú kité-
rőjén

2309. doboz: 302320/1963: Háromfogal-
mú be- és kijárati alak előjelzők tervezése

Geschichte der Dreibegriff-Vorsignale
Die Zweibegriff-Vorsignale erschienen in 1906 im Signalbuch von Ungarn. Die 
Dreibegriff-Versionen wurden von 1938 bis 1959 entwickelt. Der Artikel setzt sich 
das Ziel diese 20 Jahren zusammenzufassen.

History of three-state distant signals
The (two-state) distant signals came on the scene with the Rules of the signals in 
1906. The three-state distant signals were developed between 1938 and 1959. This 
paper summarises that twenty years.

9. kép: A szomszédos
Nagybátony és Kisterenye

állomások közül
előbbi a mai napig őrzi

az 1950-es évek
hangulatát kétfogalmú

be- és kijárati előjelzőivel
(Farkas Balázs felvétele)

10. kép: Hodász állomás bejárati jelzővel kombinált
háromfogalmú kijárati előjelzője. Itt az állomás

kialakítása és a menetrend szerinti „IC keresztek”
alatti utasvédelem a mai napig igénylik a kitérő irányú 

áthaladási előjelzést (Farkas Balázs felvétele)
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Bevezető

A hétköznapi emberek többsége a LED-
ről, illetve az ebből készült fényforrások-
ról azt képzeli, hogy ez csak egy új fejlesz-
tésű „izzó”. Az elektronikával foglalkozó 
szakemberek egy része is úgy gondolko-
dik, hogy az interneten olcsón megvehető 
alkatrészekből meg lehet építeni Aladdin 
csodalámpáját. Való igaz, hogy a LED 
élettartama sokkal nagyobb az izzóénál, 
ez azonban csak bizonyos feltételek meg-
léte esetén áll fenn. A cikk első részében 
a LED-ek fontosabb elektromos jellemző-
iről és a LED optikákat meghajtó áramkö-
rökről lesz szó. A második rész a vasúti 
biztosítóberendezésekhez való illesztési 
lehetőségeket tárgyalja.

A LED fejlődése

A LED-ek (fényemittáló diódák) fejlesz-
tése az 1960-as években kezdődött. Az 
első néhány évben csak vörös színben 
voltak elérhetők, kijelzőként illetve állapot 
visszajelentő funkcióra használták őket. 
A folyamatos kutatások nyomán szület-
tek meg a zöld, sárga, kék, majd a fehér 
fényt kibocsájtó LED-ek. A 2000-es évek 
elején vált bizonyossá, hogy van néhány 
olyan paraméterük (hosszú élettartam, 
nagy megbízhatóság), aminek köszönhe-
tően alkalmazásuk jelentősen kibővülhet.

Fontosabb jellemzők

A LED félvezető eszköz, amelyben az 
optikai sugárzás energiája közvetlenül 
keletkezik az elektromos energiából. Ezt 
a jelenséget a fizika hidegen sugárzás-
nak vagy lumineszcenciának nevezi, s 
mivel villamos energia hatására jön létre, 
elektrolumineszcencia a neve. A LED ál-
tal kisugárzott fény hullámhossza (színe) 
elsősorban a LED chip anyagától függ. A 
kisugárzott fényáram intenzitása széles 
tartományban lineáris a LED-en átfolyó 
árammal, azonban a maximális áram kö-
zelében a fénykibocsájtás hatásfoka me-
redeken csökken.

Elektromos működését tekintve a 
LED egyszerű diódaként viselkedik, nyi-
tóirányú feszültség–áram karakteriszti-
kája igen meredek. A rajta átfolyó ára-
mot passzív és/vagy aktív alkatrészekkel 
korlátozni kell, nem szabad közvetlenül 
feszültségforrásra kötni. Az átfolyó áram 
hatására színenként más-más feszültség 
mérhető rajtuk. Záróirányban 5–10V kö-
zött van a letörési feszültségük, e felett 
nagy valószínűséggel tönkremennek. 

rilag egy tömbben gyártott LED modul, 
ahol az egyes chipek egyedileg vannak 
kivezetve, mert ezek elektromos paramé-
terei azonosnak tekinthetők. A legkisebb 
nyitófeszültségű LED-en fog a legtöbb 
áram átfolyni. Ennek hatására ez a LED 
jobban melegszik a többinél, tovább nö-
velve a nyitófeszültségek különbségét. Ez 
egy lavinaszerű folyamatot indít el, ami-
nek végén akár a teljes áram ezen az egy 
LED-en fog átfolyni. Rossz méretezés 
esetén ez a LED tönkremegy, jellemzően 
megszakad, az áram a megmaradt LED-
ek között oszlik el. A folyamat folytatódhat 
akár az összes LED kiégéséig. Áramkor-
látozott soros láncokból korlátlan számú 
kapcsolható párhuzamosan.

Optikák osztályozása, 
áramkorlátozási és szabályozási 
lehetőségek

Passzív optikának mondjuk azokat, amik-
ben a LED-eken kívül félvezető csak 
egyenirányító, illetve túlfeszültség-leve-
zető céllal van beépítve. Az aktív optikák 
tranzisztorokat és integrált áramköröket is 
tartalmaznak.

Passzív optika

A legegyszerűbb áramkorlátozó elem az 
ellenállás. Az ellenállással sorba kapcsolt 
LED-ekből, illetve LED sorokból felépített 
optikák egyszerű felépítésűek, egyenirá-
nyító beépítése után bármilyen jelformával 
(egyenfeszültség, színuszos váltakozófe-
szültség, négyszögjel, áramgenerátoros 
jellegű tápegység) működtethetők. Ház-
tartási célú 230V-ról működő fényforrá-
sokban előszeretettel alkalmaznak soros 
kondenzátort áramkorlátozási céllal, de 
ez a megoldás – különösen a galvanikus 

A LED optika elektrotechnikája
PÁLINKÁS GÁBOR

1. ábra

2. ábra

A sok LED-ből, illetve nagyteljesítmé-
nyű LED-ekből összeállított jelző- és vilá-
gítási célú LED modulok hűtése komoly 
konstrukciós megfontolásokat igényel. 
A LED chipek hőmérséklete nem mehet 
90°C fölé, mert nagyon gyorsan károsod-
nak. A nyitóirányú feszültség változása 
és a fénykibocsájtás hatásfoka negatív 
hőmérsékleti együtthatójú. Kisebb hőt a 
nyák is el tud vezetni, 1W felett már hű-
tőfelület, 5W felett hűtőborda használata 
szükséges. A teljesítmény LED-eken ki 
szoktak jelölni egy referenciapontot, az 
e ponton mért hőmérsékletből tudunk 
következtetni arra, hogy mekkora lehet a 
chip hőmérséklete.

LED-ek soros és párhuzamos 
kapcsolása

A LED-eket korlátlanul sorba lehet kap-
csolni. Közvetlen párhuzamos kapcsolá-
suk viszont még azonos szín esetén sem 
megengedett, mivel a nyitóirányú feszült-
ségük nem lesz pontosan egyforma, így 
a LED-ek közötti árameloszlás nem lesz 
egyenletes. Ez alól kivétel az olyan gyá-
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leválasztás hiánya miatt – a vasútnál nem 
megengedett. Ha a táplálás nem áramge-
nerátorról történik, az áramfelvétel, a ki-
sugárzott fény intenzitása és a melegedés 
is erősen tápfeszültségfüggő lesz. Nincs 
határozott bekapcsolási pont, nagyszintű 
zavaró jelek esetén parázslás (sötétben 
halvány világítás) is előfordulhat. Passzív 
optikát a Percept Kft. gyárt.

Aktív optika lineáris szabályzóval

Ezekben egyszerű analóg feszültség 
vagy áramszabályzó áramköröket alkal-
maznak, amelyek az üzemi feszültség-
tartományban állandó áramot folyatnak 
át a LED modulon. A be- és kikapcsolás 
külön kiegészítő áramkörrel oldható meg. 
Az optika által felvett áram közel azonos a 
LED modulon átfolyó árammal. Nem ter-
jedtek el, mert a szabályzó áramköröknek 
még az üzemi feszültség-tartomány alsó 
részén is túl nagy a veszteségük, a felső 
tartományban keletkező hőt pedig nehéz 
elvezetni.

Aktív optika 
kapcsolóüzemű szabályzóval

Ezekben általában speciálisan LED meg-
hajtásra tervezett kapcsolóüzemű áram-
generátorokat használnak. A szabályozó 
kör lényeges eleme egy gyors elektroni-
kus kapcsolóelem, amely a tápfeszültsé-
get impulzus-szélesség módszerrel olyan 
kitöltési tényezővel kapcsolja a LED mo-
dulra, hogy annak átlagárama az üzemi 
áram legyen. A szabályozás a LED mo-
dullal sorba kötött kis értékű sönt-ellen-
álláson eső feszültség alapján történik. 
A kapcsolási frekvencia 50–500 kHz, 
a LED modul áramát egy megfelelően 
méretezett kondenzátor simítja. A tápfe-
szültségtől és a LED modulra jellemző fe-
szültségtől függően háromféle topológia 
szerint épülhetnek fel: feszültségcsök-
kentő (Buck), feszültségnövelő (Boost), 
illetve a tápfeszültség nagymértékű válto-
zása esetén vegyes üzemű (Buck-Boost). 
A be- és kikapcsoláshoz szükséges áram-
köri részeket általában integrálták a meg-
hajtóba. A kapcsolóüzemű szabályzók 
jellemzője a kis veszteség, a jó hatásfok 
(elérheti a 95 százalékot is), ebből adó-
dóan rendkívül kis méretben is megvaló-
síthatók. A jó hatásfoknak azonban ára is 
van: ez a negatív jellegű feszültség–áram 
karakterisztika, mivel az áramkör a fo-
gyasztóra jutó teljesítményt tartja állan-
dóan.

Táplálásuk egyen vagy színuszos 
váltakozófeszültséggel lehetséges, fe-
szültséggenerátoros táplálási módban.  
Áramgenerátorról történő táplálás a nagy 
bekapcsolási áramlökés és a negatív ka-

rakterisztika miatt kerülendő. A négyszög-
jeles táplálás a bemeneti kondenzátorok 
fel- és utántöltési áramtranziensei miatt 
nem ajánlott: gyorsítja az alkatrészek 
öregedését, valamint megzavarhatják a 
tápláló és fényellenőrző áramkörök műkö-
dését. Aktív LED-es optikákat a Műszer-
automatika Zrt. és a MES Kft. szállít.

Közúti és vasúti optikákba 
beépített kiegészítő áramkörök

Az izzót kiváltó LED-es optikákkal szem-
ben elvárás, hogy üzemi tápfeszültség-
tartományban a feszültség–áram karakte-

4. ábra

5. ábra

3. ábra

risztika ne térjen el jelentősen az izzóétól. 
A kapcsolóüzemű szabályzóknál tapasz-
talható negatív jellegű karakterisztika szó-
ba sem jöhet, mindenképpen szükséges 
valamilyen karakterisztikakompenzáló 
áramkör. Kompenzálás után a karakte-
risztika vízszintes vagy enyhén emelke-
dő lesz. A karakterisztikakompenzáló 
áramkörnek olyannak kell lennie, hogy 
a LED modulban történő meghibáso-
dás (egy vagy több LED megszakadása) 
miatt a bemeneti áram ezzel arányban 
csökkenjen, vagy egy bizonyos meg-
hibásodási határérték felett teljesen 
szűnjön meg.
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Vannak olyan fényáramkörök, ahol a 
fényellenőrző jelfogók csak a hideg izzó-
szálról húzhatnak meg. Mivel LED-es op-
tika esetén nincs ilyen mértékű és idejű 
bekapcsolási áramlökés, ennek szimulá-
lására egy külön áramkört kell beépíteni.

Bizonyos alkalmazások esetén szük-
ség lehet arra is (pl. kéttekercses sorom-
pó fényáramkör), hogy a pillanatnyilag sö-
tét optikán átfolyó árammal tartsunk egy 
jelfogót. LED-es optikák esetén ehhez is 
szükséges egy kiegészítő áramkör, ami 
névlegesnél kisebb tápfeszültség esetén 
bekapcsol egy csökkentett áramú műter-
helést.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy is-
métlőjelzőknél általában, sorompóknál a 
Simis berendezések kivételével minden 
esetben két LED optika van sorba kap-

csolva. Rendkívül nehéz feladat az aktív 
optikák meghajtó és kiegészítő áramköre-
it olyanra megtervezni, hogy azok a tápfor-
rás jellegétől függetlenül, a sorba kapcso-
lás, valamint a külső zavartatások miatt 
össze ne gerjedjenek, valamint az előírt 
elektromos és fénytechnikai paraméterek 
a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban 
(-30°C–+70°C) tarthatók legyenek.

Aktív optika feszültségvezérelt 
fényerőszabályzással (dimmelés)

Az elektronikus biztosítóberendezések el-
terjedésével együtt jelentek meg az újabb, 
dimmelhető fényerejű LED-es optikák. 
A nappali-éjszakai átkapcsolás gyártótól 
függően vagy folyamatosan, vagy csak két 

lépésben valósul meg. Magyarországon a 
dimmelés jelenleg nem engedélyezett, ál-
landóan a nappali fényviszonyoknak meg-
felelő fényerővel világítanak az optikák.

Aktív optika CAN buszon történő
távvezérléssel, 
diagnosztikai funkciókkal 

A Scheidt & Bachmann a BUES2000 tí-
pusú sorompók közúti fényjelzőinek meg-
hajtására kétféle rendszert fejlesztett ki. 
Az egyik rendszert hagyományos izzóhoz 
tervezték, ahol a két sorba kapcsolt op-
tikát a berendezés központi egységébe 
beépített kártyák látják el árammal, és 
ezek figyelik az egyes áramkörök áram-
felvételét is. A másik rendszer a cég sa-
ját gyártmányú LED optikáit és az ehhez 
tervezett, az optika mögé szerelhető meg-
hajtó áramkörét használja. Egy meghajtó 
áramkör két optikát tud kiszolgálni, az 
eszköz címét DIP kapcsolókkal lehet be-
állítani. A meghajtó áramkör és a sorompó 
központi egysége között nagy biztonságú 
buszrendszer tartja a kapcsolatot, melyen 
keresztül minden egyes optika külön-kü-
lön vezérelhető, illetve ellenőrizhető. Az 
optikákban négy, nagy fényerejű LED-
ekből összeállított soros áramkör van. 
Egy áramkör megszakadása hibát, egynél 
több zavart okoz. A rendszer kábelezése 
egyszerű: kell egy közös buszkábel, vala-
mint meghajtó áramkörönként 1 tápkábel.

A rendszernek van egy jelentős hátrá-
nya is: a cég által szállított optikák 200 
mm-es átmérőjűek, nem férnek bele a 
szabványos jelzőlapba, ezért az eddig 
telepített berendezéseket a fent említett, 
izzóhoz tervezett fényáramkörökkel szál-
lították. A buszrendszerű optikákkal fel-
épített rendszerből a MÁV és a GYSEV 
területén jelenleg egy-egy berendezés 
működik próbaüzemben.

LED optikák használata 
biztosítóberendezési 
áramkörökben

Jogos lenne az az igény, hogy az azonos 
névleges feszültségről üzemelő fényforrá-
sok az összes meglevő biztosítóberende-
zésre korlátozás nélkül ráköthetők legye-
nek úgy, hogy abból csak két szál vezeték 
jöjjön ki. Az egyes berendezések azonban 
nem egyforma meghajtási módokat alkal-
maznak, az áramfigyelési megoldásaik és 
lekapcsolási határértékeik sem azonosak.

Vasúti jelzőkben való
alkalmazhatóság

–  Hagyományos jelfogós berendezések 
esetén LED-es optikák jelenleg csak 
fénysorompó fedezőjelzők esetén 
használhatók, egyéb helyeken izzókat 

7. ábra

8. ábra

6. ábra
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A Vasúti VezetékVilág következő száma
2019. júniusban jelenik meg.

Die Elektrotechnik der LED-Lampen in der Eisenbahntechnik
Die Mehrzahl der alltäglichen Menschen meinen über die LEDs und über die davon hergestellten Lampen, dass sie nur neuentwickelten 
„Glühlampen” sind. Auch ein Teil der Fachleuten, die sich mit der Elektrotechnik beschäftigen, denken so, dass Aladdins Zauberlampe 
aus den von Internet billig bekömmlichen Bauteilen aufgebaut werden kann. Es ist wahr, dass die Lebensdauer von LED viel höher als 
die Glühlampe ist, aber es steht nur unter bestimmten Bedingungen an. Im ersten Teil des Artikels geht um die wichtigsten elektrischen 
Eigenheiten der LEDs und um die Stromkreisen, die die LED-Lampen antreiben. Der zweite Teil handelt über die Anpassmöglichkeiten zu den 
Eisenbahnsicherungsanlagen. 

Electrotechnics of railway LED-lamps
Everyday people think about the LEDs and LED-lamps, they are only “new developed bulbs”. Part of electronic experts conceives, Miracle-
lamp of Aladdin can be assembled with cheap electronic part purchased on the Internet. Yes, that is true, lifetime of a LED-lamp is much longer 
than a traditional filament bulb, but some particular conditions must be fulfilled to reach this goal. In first part of this article most important 
electronic features and driver circuits of LEDs are detailed. Second part introduces interface possibilities to signaling systems.

alkalmaznak. Törekvések vannak a fő-
jelzőben való használat, illetve a mos-
taninál kisebb áramú LED optikák hasz-
nálatának engedélyezésére. Általában 
minden fényforrás külön áramkörről 
él, csak az ismétlőjelzők fényei vannak 
sorba kötve. Alkalmazható LED-es op-
tikák gyártói: MES Kft., Percept Kft.

–  Siemens biztber esetén a térközjelző-
kön a cég saját gyártású LED optikái 
vannak felszerelve, az állomási beren-
dezésekben izzót használnak.

–  Thales biztber esetén a jelzőkben iz-
zók vannak, az új RaiLED160-as típusú 
LED optika bevezetés alatt van.

–  A Scheidt & Bachmann vonali fényso-
rompók fedezőjelzőiben a MES Kft. op-
tikáit használják. A jelzőoptikát meghaj-
tó áramkör a megkívánttal ellentétben 
áramgenerátoros jellegű. Az ellenőrzés 
nem teljeskörű, mert csak az átfolyó 
áram értékét figyeli, a kimeneti feszült-
séget, illetve a külső tér felőli zárlatot 
nem képes érzékelni. A fenti problémák 
miatt két fény egyidejű kivezérelhető-
sége esetén azok együttégését külön 
céláramkörrel kell ellenőrizni.

Közúti jelzőkben való
alkalmazhatóság

–  Hagyományos jelfogós berendezések 
esetén mindig két optika van sorba köt-
ve, páratlan számú oszlop esetén az 
egyiket vakoptikával kell helyettesíteni. 
Alkalmazható LED-es optikák gyár-
tói: MES Kft., Műszerautomatika Zrt., 
Percept Kft.

–  Siemens biztber esetén a sorompók 
fényei egyenként, a megkívánttal ellen-
tétben áramgenerátoros jellegű meg-
hajtással vannak meghajtva, fényfor-
rásként a MES Kft. optikáit használjuk. 
A rendszer ellenőrzi az optikán átfolyó 
áramot és a rajta eső feszültséget is. 

Fontos, hogy a meghajtásért felelős 
panelekbe megfelelő software legyen 
betöltve, mert régebbi verziók esetén 
előfordulhat indokolatlan fénykiesésre 
utaló hibajelzés.

–  Thales biztber esetén állomási sorom-
pókban az AXON 6M Kft. által gyártott 
LED-es fényforrásokat használják, mű-
ködésük ellenőrzése egyenként törté-
nik. A sorompó áramköröket egy önálló 
rack szekrényből vezérlik és felügyelik. 
Mivel a Thalesnek nincs honosított 
vonali sorompója, erre a Scheidt & 
Bachmann rendszerét használják.

–  A Scheidt & Bachmann vonali so-
rompók közúti fényeinek vezérlésé-
re, ellenőrzésére kétféle, egymástól 
működési elvében is jelentősen el-
térő rendszer létezik. A CAN buszos 
rendszer jellemzőiről az egyik előző 
fejezetben szóltunk. A hagyományos 
izzóhoz fejlesztett kártya a fényfor-
rásra állandó teljesítményt szeretne 
leadni, a szabályzás az áram egy bi-
zonyos időpillanatban mért értékén 
alapul. Az optikákból mindig kettő van 
sorba kapcsolva, páratlan számú osz-
lop esetén itt is az egyiket vakoptiká-
val kell helyettesíteni. A kimeneten az 
előre beállított teljesítménynek megfe-
lelő, a berendezés által változtatható 
kitöltési tényezőjű, 3kHz frekvenciájú 
négyszögjel jelenik meg. A prototípus-
nál Percept gyártmányú, csak passzív 
alkatrészekből összeállított LED opti-
kákat használtak, később – eddig is-
meretlen okokból – áttértek a MES Kft. 
által gyártott aktív optikákra. 
Többéves üzemeltetési tapasztalat és 
utólagos vizsgálatok alapján megálla-
pítható, hogy az árammérő-szabályzó 
algoritmus, valamint az aktív optikák 
tranziens tulajdonságai miatt ez a 
berendezéspárosítás nem ad megfe-
lelő üzembiztonságot. A már üzemben 

levő sorompók esetén is célszerű len-
ne az ott alkalmazott optikákat passzív 
jellegűre cserélni.

Mit hoz a jövő?

Az idei évtől hatályos közúti és vasúti LED-
es optikákról szóló feltétfüzetben leírtak 
szerint az új fejlesztésű optikák fényáramát 
az emberi szem érzékenységének megfe-
lelően egy adott tartományon belülre kell 
beállítani. Az egy jelzőlapra szerelt külön-
böző színű optikák megengedett maximá-
lis és minimális fényáramának aránya az 
optikai tengelyben mérve vasúti jelzők ese-
tében 4:1, közúti jelzők esetén pedig 2:1. 
Tapasztalatok szerint az azonos belső kap-
csolású és azonos árammal meghajtott fe-
hér LED-ekből összeállított optikai modu-
lok fényárama nyolcszor annyi, mint a piros 
színűeké. Ezt az ellentmondást elég nehéz 
feloldani, különösen sorompók esetén.

A LED-ek fejlesztése nagyon gyors 
ütemben folyik. Azonos körülmények 
között mért fényáramuk a mainál nagy-
ságrendekkel magasabb lesz. Egyre 
nagyobb teret hódítanak a felületszerelt 
kivitelűek. A huzalkivezetésűek gyártása 
már nem gazdaságos, több gyártó csak 
horribilis összegekért vállalja a régi LED-
ek utángyártását. Minden cég energiata-
karékos megoldásokat fejleszt. A régebbi 
fejlesztésű LED optikák teljesítményének 
60–70 százalékát vette fel a LED modul. 
Most ez 30–40 százalék közötti érték, a 
közeljövőben lemehet 10 százalék alá. 

El kellene gondolkodni azon, hogyan 
tudnánk az elfűtött energiát a mostani 
harmadára–negyedére csökkenteni úgy, 
hogy az új fejlesztésű optikák működés 
szempontjából kompatibilisek legyenek 
a meglevő biztosítóberendezésekkel (pl. 
jelfogós berendezések esetén az egysé-
gekben levő fényellenőrző jelfogók teker-
cseinek kisebb áramúra cserélésével új 
alváltozat bevezetése).
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Zalalövő térségének korabeli távíróhálóza-
ta az itteni vasút megjelenése előtt a köz-
út mellett létesült, melyet a Magyar Királyi 
Távírda épített. Kezdetben egy, hamarosan 
két szál távíródrótot szereltek az oszlopok-
ra. Az egyik vezeték a kistávolságú, a másik 
a nagyobb távolságú távírászatot szolgálta.

A Délnyugati HÉV által 1906-ban át-
adott vasút nemcsak a vonatközlekedést 
hozta a térségbe, hanem az annak biz-
tonságos lebonyolításához szükséges 
vasútüzemi távírót és harangjelzőt, majd 
a vasúti telefont is. Kis idő múlva a közút 
melletti távíróvonalat is a vasút menti táv-
írópóznákra költöztették.

Százéves távírópózna Zalalövő állomáson
PETE GÁBOR,

SÁFÁR JÓZSEF

Korabeli távíró-hálózati térkép

vasvezetéket tettek, így például a bal alsó 
szigetelőnek nem a nyakára, hanem a fe-
jén található vájatba került a vezeték egye-
nes vonalban beillesztésre – ez utóbbi ma 
már nem használatos szerelési mód.

2018. december 7-én a Vasúti Emlék-
hely avatásán először a MÁV Szombathe-
lyi Területi Igazgatóság részéről Lukács 
György területi igazgató úr köszöntötte a 
megjelenteket, és osztotta meg gondolata-
it: Ennek az oszlopnak az új helyén most 
már az elsődleges küldetése az, hogy hir-
desse és emlékeztessen mindannyiunkat 
arra, hogy a múltat, a régmúlt szakem-
bergárdát tisztelni kell, rá emlékezni kell! 
A második missziójaként tanúsítja, hogy 
ma is vannak olyan emberek, akik szere-
tik, értik és tudják a szakmájukat. Ha so-
kan elolvassuk a kétnyelvű táblát, akkor 

segít nekünk beazonosítani a kátránnyal 
telítés évét, a kétnyelvű tábla pedig mind 
magyar, mind szlovén nyelven megem-

Az eredeti vasútvonalon 1980. október 
18-án megszüntetett forgalom és a vas-
úti pálya elbontása ellenére a Nagyrákosi 
Völgyhíd környezetében egy bokros terü-
leten rejtőzve mostanáig megmaradt egy 
1916-ban állított, hivatalos évszámjelzés-
sel ellátott távközlési faoszlop, távírópózna. 
Ilyen korú oszlop már ritkán fordul elő. Is-
mereteink szerint a MÁV Szombathelyi Te-
rületi Igazgatóság területén ez a legrégeb-
bi, távíróvezetékeket, később távbeszélő 
áramköröket is hordozó oszlop, melyet az 
évek során többször átszerelvényeztek.

A százéves, már funkció nélküli és üze-
men kívüli, árválkodó oszlopot a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Szom-
bathely Távközlési Főnökség munkatársai 
a helyéről kiemelték, felújították. A szak-
szerűen helyreállított oszlopot a múltsze-
rető vasutasok Zalalövő vasútállomáson 
felállították, hogy emlékeztessen a ma 
már nem létező vasúti távíróhálózatra. 
Sáfár József ipartörténeti kutató szakmai 
iránymutatása mellett eredeti tartóvasakat 
és korabeli porcelánszigetelőket szerel-
tek rá. A porcelánszigetelőkre 1900-as 
évek elejei anyagból, korabeli módszerrel 

harmadik küldetése pedig az lesz, hogy 
igen, a jövő nemzedékének is ilyen men-
talitással kell élnie a mindennapjait!

A Távírómúzeum részéről Sáfár József 
ipartörténeti kutató hisz abban, hogy ez 
az oszlop az elődeink világába visz vissza 
bennünket, s ez az oszlop itt felállítva még 
nagyon sokáig hirdetni fogja a múltat, a 
jelent, és a jövőbe mutat. Mit látunk az 
oszlopon? Elsősorban azt, hogy ez egy 
erős, igen strapabíró – jól kátrányozott – 
oszlop, ami még így ránézésre, tapintás-
ra is sokáig fogja szolgálni azt a világot, 
ahol erre kíváncsiak lesznek az emberek. 
Ez az oszlop egy nagyon erős talpazatot 
kapott, ami szintén időtálló lesz, a kerítés 
(amelyre az emlékezés fehér szalagját 
kötöttük) pedig a védelmet, védettséget 
szimbolizálja az utazók számára.

A MÁV TEB Igazgatósága nevében 
Pete Gábor távközlési osztályvezető 
ünnepi beszédében méltatta a hazai 
távírórendszereket létrehozó és azokat 
üzemeltető szakemberek, egykori kollé-
gáink munkájának a vasút működésében 
betöltött szerepét. Ismertette, hogy az 
1916-ban az oszlopba bevert jelölő szeg 

lékezik a Délnyugati Helyiérdekű Vasút 
által Körmend–Zalalövő–Őriszentpéter–
Muraszombat nyomvonalon létrehozott 
távíróvonalról. Kitért arra, hogy a távköz-
lési hálózat faoszlopsorai a hazai vasút 
kezdetétől, 1847 őszétől a mai napig 
rendületlenül szolgálnak a kommunikáci-
ós igényeink alaphálózatai tartószerkeze-
teként. Ugyan a hagyományos alumínium 
légvezetéki vagy fémerű (rezes) önhordó 
légkábeles kiépítésben a fővonalakról 
teljesen kiszorulva már csak a vicinálisok 
mentén találhatók, de a technológiai fej-
lődést követve ma már az oszlopok a kor-
szerű optikai légkábelt és szerelvényeit is 
hordozzák. Megköszönte az emlékhely 
létrehozásában közreműködők lelkiisme-
retes munkáját, és kívánta, hogy mindig 
hasonló lelkesedéssel vessék bele magu-
kat a mindennapok feladataiba.

Ismer eteink szerint Magyarországon 
ez a második köztéri, vasúti területen pe-
dig az első ilyen távírópóznás emlékhely, 
mely a múltból a mába vándorolt, hogy az 
utazókat és az érdeklődőket tájékoztassa 
a mára már egyre inkább feledésbe me-
rülő távírók világáról.

Oszlop-
szerelvények
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Bemutatkozik...*
Kotroczó József, felügyeleti vezetőmérnök,
MÁV Zrt. Biztosítóberendezési Főnökség Budapest Nyugat

Gyulai születésű vagyok, Békés me-
gyében, Kevermesen nőttem fel. Már 
gyermekkoromban nagyon szerettem a 
vonatokat. A falumban, ahol éltem, nem 
volt vasút. Lőkösháza volt a szomszéd 
állomás, oda sokszor mentem át kerék-
párral a vasútállomásra nézelődni. Vo-
nattal utazni külön élményt jelentett szá-
momra. Már általános iskolás koromban 
eldöntöttem a vasúti pályaválasztást, így 
nem volt kérdés, hogy a szegedi Bebrits 
Lajos Szakközépiskolát választom, aho-
vá 1979-ben iratkoztam be. Attól kezdve 
vasutasnak tartom magam, csak a kato-
naság jelentett ebben megszakítást. A 
biztosítóberendezéseket persze gyerek-
ként még nem ismertem. A pályaválasz-
tási útmutatókban szereplő középiskolai 
szakleírásokból pedig kihúztam, mi nem 
akarok lenni: mozdonyvezető és forgalmi 
szolgálattevő. A távközlés azonban job-
ban megfogott, így amiatt jelentkeztem a 
TB szakra. Ahogy haladtunk előre a ta-
nulmányokban, a biztosítóberendezések 
egyre izgalmasabbnak tűntek. Jól felsze-
relt volt az iskola, az udvaron és a műhely-
ben lévő demonstrációs berendezéseken 
meg lehetett tanulni a szakmát a jelfogós 
szintig. A főiskola sokáig nem volt célom. 
Akkoriban a középiskolai tanulmányok kö-
telező része volt a nyári gyakorlat. Itt azon-
ban nemcsak a szakma szép és izgalmas 
oldalát ismertem meg, hanem a fenntar-
tással járó kevésbé szimpatikus oldalát is, 
például vonóvezeték-csigákat olajoztunk, 
sorompószekrények körül vágtunk füvet 
stb. Ezek után elhatároztam, hogy inkább 
mérnök leszek. Természetesen a szakmai 
gyakorlatot biztosító békéscsabai blokk-
mesteri szakaszra szívesen emlékszem 

vissza, hiszen sok érdekes dolgot láthat-
tam a biztosítóberendezések világából. A 
mechanikus berendezéseket azért érde-
mes volt szétszedve is látni. A középisko-
lát követően Győrbe mentem főiskolára, 
ahol már a közlekedésautomatika szakot 
választottam, hiszen biztberes cél lebe-
gett előttem.

Miután 1987-ben lediplomáztam, 
Békéscsabán álltam munkába. Először 
végigjártam gyakornokként a társszol-
gálatokat, majd frissen végzett főiskolás 
társammal bedobtak minket a mély vízbe. 
Ócsa állomás épülő D55-ös berendezé-
sén végezhettük még Szegeden az áll-
ványok huzalozását. Az állomási összeil-
lesztést is velünk végeztették, emiatt egy 
ideig Ócsán laktunk. Nagyon jól éreztem 
magam, önállóan dolgoztunk, az építés-
vezetők csak olykor néztek ránk. Ennek 
az idillnek a katonaság vetett véget, így az 
üzembe helyezésből már sajnos kimarad-
tam. Másfél év katonaság után, ’89 nyarán 
szereltem le, nősülés előtt álltam, és úgy 
döntöttünk, Győrben fogunk lakni. Ezért 
már csak átmenetelig mentem vissza 
Békéscsabára építésvezető-helyettes-
nek, majd 1990 nyarán lettem győri la-
kosként a jobbparti főnökség dolgozója.

Itt műszerészként kezdtem, hiszen 
ekkoriban inkább elbocsájtások voltak a 
MÁV-nál, mint felvételek a megszorítások 
miatt, nem tudtak mérnöki munkát felkí-
nálni. A tatai székhelyű vizsgáló csoport-
ban dolgoztam annak vezetői döntésre 
történő megszűntéig. A csoport feladata a 
sorompók rendszeres vizsgálata és a sín-
érintők sínáramkörrel való kiváltása volt. 
Az ott dolgozókat különböző szakaszokra 
helyezték át, így 1992-től Hegyeshalom 
állomáson lettem műszerész. Blokkmes-
teri szakaszon a hétköznap napi nyolc órá-
ban végzett fenntartási tevékenység mel-
lett ötnaponta készenlétet is elláttunk, ami 
munkaidő után másnap munkakezdésig 
tartott, illetve hétvégén 24 órás volt. Elein-
te elég sok munka volt, mert öregek voltak 
a környéken lévő D55-ök külsőterei, illet-
ve a síncsatlakozó rézvezetékeket is lop-
ták, valamint Hegyeshalomban gyakran 
kellett szembenézni váltózárproblémákkal 
a kopások és anyagfáradás miatt. Már 
Lukács György volt a szolgálati főnök, 
amikor 1995-ben megkezdődött az emelt 
sebességű (160 km/óra) közlekedésre a 
vonali és állomási berendezések átépíté-
se az 1-es vonalon. Lukács György behí-
vott, hogy lenne-e kedvem az átalakított 
állomási jelfogós berendezések, valamint 
a cserélt vonali berendezések üzembe 
helyezéséhez. Ez a feladat Hegyeshalom 
és Kelenföld között végigkísért a teljes 

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

vonalon: rengeteg éjszakázással és sok 
nehézséggel járt. Ami csereberendezés 
volt, azt már a szombathelyi (Dunántúli) 
és tatai úti (TBSZ) telephelyeken le tud-
tuk vizsgálni, a helyszínen így már csak a 
kábelezés bekötését kellett ellenőrizni. Az 
emelt sebességű funkciókat csak úgy le-
hetett tesztelni, ha egymás mellett voltak 
a szomszédos berendezések. Ez teljesen 
új kihívást jelentett, hiszen az áramkörök 
is újak voltak. Ezt a munkát hárman vezet-
tük, az érintett terület műszerészeinek be-
vonásával zajlottak a vizsgálatok, nem volt 
külön csapat erre. Az üzemelő állomáso-
kat vonatközlekedés alatt, kikapcsolások 
(hívójelzéssel közlekedés) mellett kellett 
átalakítani, amit tesztelni is nehezebb 
volt. Ez komoly tervezést igényelt, ám vé-
gül komolyabb probléma nélkül lezajlott, 
noha majdnem két évig tartott. Hibákat 
persze olykor azért találtunk, melyeket a 
kivitelező a helyszínen javított.

Még le sem zárult az előző feladat, 
máris új kihívást kaptunk: az elektronikus 
biztosítóberendezések üzemeltetését Ta-
tán, Almásfüzitőn és Hegyeshalomban. 
Ezzel új fejezet nyílt az életemben. Azt ta-
nultuk még a főiskolán is, hogy a jelfogós-
nál korszerűbb vasúti biztosítóberende-
zés nem lesz, e területre a megbízhatatlan 
elektronika be nem teheti a lábát! Az asz-
tali számítógépek (PC-k) kezelése is gon-
dot okozott eleinte a főnökségen, auto-
didakta módon kellett megtanuljuk azok 
használatát. Azt hittem, itt a szakmai vég, 
hiszen mi csak jelfogós berendezést ta-
nultunk. Ám szorgalommal és kitartással, 
szabadidőt nem ismerve, tényleg sikerült 
meg- és kiismerni ezeket a berendezése-
ket. Hegyeshalomban továbbra is adtam 
készenlétet, így ott voltam a berendezés 
élesztésekor. A TEB Központból ehhez 
Czifra Zoltánék jöttek ki, fantasztikus dol-
gokat lehetett tanulni tőlük; az üzembe 
helyezésig számos hibát találtak, amelyek 
számomra is tanulságosak voltak. Ahol 
ezután Elektra berendezés épült, oda 
elmentem, mert nagyon megszerettem 
ezeket a berendezéseket. Az élesztésük, 
üzembe helyezésük mind-mind élmény 
számomra. Miután üzembe mentek az 
elektronikus berendezések, azok első 
rendszermérnöke lettem.

Az ETCS L1 vonatbefolyásolási rend-
szer telepítésének főnökségi koordiná-
ciójával is engem bíztak meg. Egyedül 
kezdtem, így a vizsgálatokat a területi em-
berekkel végeztem el, de később alakult 
egy kisebb csoport a működtetésre – ez 
a munka azóta is tart. Most egy háromfős, 
szakaszmérnökből, vonalellenőrből és 
műszerészből álló kis csoport van a főnök-
ségen az ETCS-es munkákra. Akadnak 
hibái az ETCS L1 berendezésnek, (talán) 
ezért hagyták, hogy ne legyen kötelező 
használni. Emiatt azóta is húzódik annak 
kijavítása. Az ETCS hibajelzése egyedi 
módon került kialakításra. Az ETCS L1-
gyel felszerelt néhány V63-as mozdony 
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sms-t küldött egy szervernek meghibáso-
dás esetén, ezek az sms-ek a mai napig 
jönnek. A TEB Központ ETCS vizsgálatait 
végző kollégákkal kitűnő a kapcsolatunk. 
Amikor ők is végeznek méréseket, az 
eredményt megosztják velünk. Végleges 
döntés talán még nincs a hegyeshalmi vo-
nal L1-es szintjének megbízhatóságának 
növeléséről, de tervben van annak felújí-
tása és infill balízokkal bővítése is.

A főnökségen mindkét gyártó (a 
Thales és a Siemens) berendezése üze-
mel, mindkettőnek vannak szépségei és 
bosszantó dolgai is. Nem tudnék köztük 
különbséget tenni, hogy melyik a jobb 
vagy rosszabb. Ha meghibásodik vala-
mi, akkor a jelfogós technikához képest 
nehezebb az elhárítás, hiszen kevés a 
rutinból elhárítható hiba. Az elektronikus 
berendezések eleinte nagyon gyakran 
meghibásodnak, ott kell lenni mellettük, 
és figyelni, kitapasztalni a működésüket. 
Ez sok éjszakát jelent, hosszú időt, de 
az eredmény azt mutatja, hogy a beren-
dezések megismerhetők és kijavíthatók. 
A 30a vonali üzemkészséggel most már 
elégedett vagyok. A tavalyi, közfigyelmet 
kapott sorompós hibát azonban a hagyo-
mányos vizsgálati módszereinkkel nem 
lehetett kiszűrni, ez nagy meglepetés volt 
számunkra, és fontos tanulsággal szolgált 
a jövőre nézve. Az elektronikus berende-
zések szoftveres részeivel kapcsolatos 
vizsgálatokat a TEB Központ végzi, a mi 
feladatunk a külső téri objektumok méré-
se és vizsgálata, így ezzel a konkrét eset-
tel összefüggésben feladatunk nem volt. 

A biztosítóberendezési feladatok mel-
lett az utánpótlás biztosításában is kapok 
feladatot. Ez egy kellemes kikapcsolódás 
számomra. A nyolcadikosok szakközép-
iskolába toborzásakor mindig büszkén 
mutatom be a győri Elektra berendezést, 
ami valóban korszerű. Egyházasrádóc 
volt D55-ös berendezése is iskolai cé-
lokat szolgál Győrben. Ez toborzásnak 
kevésbé látványos, viszont oktatni rajta 
nagyon praktikus. Sajnos, még mindig 
alacsony létszámban jelentkeznek a vas-
úti osztályba a fiatalok, de már végzett az 
első évfolyam az újraindított képzésen, és 
munkába is álltak. Egyikük már a blokk-
mesteri kinevezés előtt áll, de a többiek 
is szakmailag megbízható kollégák lettek. 
Van tehát értelme ennek a képzésnek, a 
gyerekekkel igenis megszerettethető a 
szakma. Talán a BGOK-ban is lesz egy-
szer lehetőségem szakmai oktatásra, ha 
lecsengenek a jelenlegi felújítási munkák 
miatti nagyszámú feladataim. 

Jelenleg Dorog állomás új D55-ös 
berendezésének vizsgálata folyik. Az ott 
eddig működő kulcsrögzítős berendezés 
megérett a cserére, a D55-öt pedig sze-
reti mindenki. EPULT-tal kiegészítve na-
gyon jól sikerült, korszerű funkcionalitású 
berendezéstípus ez. A Dorog környéki 
állomásokon már üzemelnek a D55-ök, 
jól integrálható közéjük az új berendezés. 

A legtöbb kolléga még mindig jól ismeri a 
jelfogós technikát, és szereti az átlátható-
sága miatt. Az ifjabb mérnökökben azért 
van affinitás az elektronikus berendezé-
sek megismerésére, és a hibaelhárítás-
ban is lehet rájuk építeni. 

Most a 40a vonal Kelenföld–Érd kö-
zötti szakaszán helyezzük üzembe a Sie-
mens berendezést. Hároson és Nagyté-
tény-Diósd állomáson már kint van az új 
rendszer, a kábelméréseket végezzük. 
A 40a vonal többi állomásán ideglenes 
berendezéseket alakítanak ki, hogy az 
átépítési ütemeket azzal fedjék le. Üzeme-
lő berendezésen lekövetni a pályaépítési 
fázisokat óriási figyelmet igényel. Amikor 
fázisváltás van, akkor a forgalom fenn-
tartása mellett kell azokat átalakítani és 
helyben eldönteni, hogy jól működik-e a 
módosított rendszer. Ez nagyon fárasztó, 
de szép feladat is egyben. Az új elektroni-
kus berendezést a vonatforgalom zavará-
sa nélkül lehet vizsgálni, ha van ideiglenes 
berendezés. Csak amikor minden rend-
ben van, akkor kötik be ténylegesen a kül-
sőtéri objektumokat. Így az utolsó építési 
fázisban az ideiglenes biztber már a végle-
ges állomási topográfián működik. A 40a 
vonalon a régi berendezések fényjelzős 
mechanikus S&H-k voltak, melyek bőven 
leketyegték az idejüket. Ezeket kikap-
csoljuk és ideglenes D55-öket helyezünk 
üzembe konténerben Érd, Százhalombat-
ta és Pusztaszabolcs állomásokon. Ezek 
terveivel kapcsolatban kikérték a vélemé-
nyünket, a jelzéseinket túlnyomó részt el 
is fogadták. Amikor a kivitelező készre je-
lenti majd a berendezést, akkor indul csak 
a hivatalos vizsgálat, előtte azonban, a jó 
viszony okán, építés közben is megnéz-
zük, informálisan beszélgetünk róla.

A főnökségen két vezetőmérnök van: a 
karbantartó és a felügyeleti vezetőmérnök 
– utóbbi vagyok én. Vannak technológiai 
rendszermérnökeim, akik az elektronikus 
berendezések felügyeletét látják el. Noha 
a mérnöki utánpótlás általánosan nagyon 
nehéz a vasútnál, nálam vannak fiatal 
mérnökök is, akik lelkesek, akiket moti-
vál a szakma szeretete. Ők a gyakoribb 
hibák megszüntetésének módjaiba is be-
lemerülnek. Rengeteg diagnosztikai adat 
keletkezik az elektronikus berendezések 
működése során, ami alapján jól behatá-
rolható a hiba.

Hozzám tartozik a három vizsgálócso-
port Gárdonyban, Győrben és Déliben, 
melyek öt–hét fővel működnek. Ez ele-
gendő a feladatok ellátására, szétosztjuk 
köztük a munkákat. A gyakran előforduló 
jelfogós berendezési hibákat a regisztráló 
műszereinkkel vizsgáljuk. A meglévő be-
rendezések ciklikus vizsgálatai is hozzánk 
tartoznak. A legnagyobb feladat az öt-
évenkénti fővizsga, melyekről precíz nyil-
vántartásokat vezetünk. Az 1-es, a 2-es, a 
30a és 40a vonalak állomási berendezé-
sei vonalanként szinte egyszerre mentek/
mennek üzembe, így lesznek nagyon zsú-

folt évek a fővizsgák szempontjából. Köz-
ben ne feledjük, a legelső elektronikus 
berendezések már múzeumi daraboknak 
tekinthetők: a tatai 22 éves, az almásfü-
zitői 21 éves. A további sorsukról már ak-
tívan kellene gondolkoznia a szakmának, 
a szakma vezetésének.

Ha ki kell mennünk terepre, akkor ál-
talában a külsőtéri elemeket nehéz meg-
közelítenünk. Még egy sorompó szek-
rénye is lehet nehezen megközelíthető, 
nemhogy a sorompó behatási pontjai. 
A vizsgálók telephelye azonban jól fel-
szerelt, a gépjárműparkunk is megbíz-
ható, elvisznek minket mindenhova. A 
technikai eszközök, szerszámok, rádiók 
megfelelők, és elegendő mennyiségben 
rendelkezésre állnak. Az átalakított vagy 
új berendezések jelfogós helyiségeiben 
öröm dolgozni. A külsőtéri munkáknál ez 
az állapot már ritkábban mondható el. A 
7:00 és 15:20 közötti munkaidő vizsgá-
latokra nem mindig elég, ilyenkor átve-
zénylés kell, sokszor az éjszakai órákra 
is. Ha kedvezőbb lenne a létszám, egy-
egy kikapcsolást meg lehetne csinálni 
két, egymást váltó csoporttal is. Nehéz 
előre látni, mikor ér véget egy munka, a 
vizsgálat alatt lévő berendezést azonban 
nem lehet otthagyni, miközben a vizsgáló 
és a kivitelező is egyre fáradtabb az idő 
előrehaladásával. Új berendezések estén 
a vizsgálatra való felkészülésre biztosít-
hatnának több időt, így jobban lehetne 
szervezni azt, és mi is jobban fel tudnánk 
a csapatot készíteni, ha a kivitelezővel 
előzetesen jobban átbeszéljük a mód-
szertant. Kivitelezői felügyelet nélkül mé-
rést az új berendezéseken nem végzünk, 
de a fővizsgákat magunknak tervezzük. 
Azt olyan intervallumban végezzük, amit 
meg tud csinálni az adott csoport. A ’90-
es években normálisabb mederben men-
tek a dolgok, igaz, lassabb is volt minden, 
de mindenki nyugodtabban végezhette a 
munkáját.

Nem az irodai munka a kedvencem, 
én a vezetékek között érzem jól magam. 
A vizsgálók vezetőjeként egészséges 
arányban van jelen életemben a két iroda 
(a Déliben van a központ, de Győrben a 
korábbi rendszermérnöki irodám is meg-
maradt) és a terepmunka, a laptopom 
segítségével azonban távmunka is lehet-
séges, például amikor a szakaszi készen-
létet látom el (továbbra is) ötnaponta He-
gyeshalomban. Ez jó gyakorlás, mert nem 
akarom elfelejteni, amit tudtam. Ott kezd-
tem készenlétezni, és ott a legkritikusabb 
a létszám. Állandó társam a készenlétben 
fiatal szakaszmérnök, akivel a konkrét hi-
bákon túl a helyszín többi érdekességét is 
megnézegetjük, mert tanulni is akar. Több 
szakaszmérnöknek is van műszerész vég-
zettsége, így maximálisan belelátnak a 
dolgokba. Elektronikus témában pedig éj-
jel-nappal hívhatnak a kollégák – és élnek 
is ezzel a lehetőséggel.

Andó Gergely
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se, üzembe helyezése (1984-1990), Millfav biztosítóberendezés és 
diszpécserrendszer rekonstrukciója (1995-1996), K-Ny-i rekonst-
rukció: távközlés, biztosítóberendezés és automatikus vonatvezér-
lés (2003-2008), M4 automata vonatvezérlés és távközlés, vala-
mint a gördülőállomány és vonatvezérlési interfészek lebonyolítási 
feladatai (2006-2014). Jelenlegi munkája alapvetően a szállítókkal 
való műszaki egyeztetések, a különböző alrendszerek együttműkö-
désének megvalósítása, a projektek megvalósításának támogatása, 
az M3 metró felújítási munkáiban való részvétel. Elérhetőségei: BKV 
Zrt. – Metró Üzemigazgatóság, 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Tele-
fon: +36 20 9560 509; E-mail: darail@bkv.hu 

Novák Mátyás
2008-ban a BME Villamosmérnöki és Informatikai 
Karán végzett villamosmérnökként, szakdolgozatát 
az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tan-
széken, dr. Kárpáti Attilánál írta. 2008. szeptember 
1-jén tanulmányi ösztöndíjasként vették fel a MÁV 
Zrt. PVTK Szeged TEBO Erősáramú Alosztály kis-
kunfélegyházi kirendeltségére. Alállomási területen 

kezdte pályafutását a MÁV-nál, majd 2010-ben átkerült a PVTK Sg. 
TEB Osztályára. 2011. szeptember 1-jétől a BME Villamosmérnöki 
Tudományok Doktori Iskola levelező hallgatójaként a nagy bemenő 
feszültségű AC/DC tápegységekkel foglalkozik. 2012. február 1-jétől 
2018. augusztus 31-éig a MÁV Zrt. TEB Központ Erősáramú Osz-
tályának Felsővezetékes Csoportjában dolgozott. Érintésvédelem, 
villámvédelem és Erősáramú berendezések szabványossági felül-
vizsgálói jogosultsággal rendelkezik. 2018. szeptember 1-je óta a 
Woodward-Mega Kft. alkalmazottja. Dízel-villamos, ill. dízel-hidrau-
likus mozdonyfelújítási projektekben vesz részt.

Pálmai Ödön
A BME Villamosmérnöki Kar Erősáramú szakán 
végzett 1983-ban, majd munkája mellett a munka-
védelmi szakmérnöki szakot végezte el 1987-ben. 
1983–2013 között dolgozott a MÁV-nál erősáramú 
szakterületen, különböző beosztásokban. 2013-
2015 között magántervező. 2015-től két évig a NIF 
Zrt. projektiroda-vezetője; 2017-től az R-Kord Kft. 

erősáramú szakértője. Az MEE és a KTE tagja. A Vasúti Erősára-
mú Alapítvány titkára. Középiskolai szaktanár. A Magyar Mérnöki 
Kamara bejegyzett tervezője és szakértője. Elérhetősége: palmai.
odon@r-kord.hu

Opperheim Gábor
Szakirányú tanulmányait a BME Közleke dés-
mérnöki és Járműmérnöki Karán folytatta, ahol 
2012-ben közlekedési folyamatok szakirányon 
Bsc, 2014-ben közlekedésautomatizálási szakirá-
nyon Msc végzettséget nyert. Az egyetemről kike-
rülvén a Bi-Logik Kft. alkalmazásába lépett. Elérhe-
tősége: opperheimg@bilogik.hu

Pálinkás Gábor
1990-ben szerzett diplomát a Kandó Kálmán 
Villamosipari Műszaki Főiskola híradásipari sza-
kán. 1990-1993 között a MÁV JTBF-en, illetve a 
Budapesti Távközlési Főnökségének telephelyein 
vivősegység-, illetve műszerjavítással foglalkozott. 
1993-ban a BME Villamosmérnöki és Informati-
kai Kar Híradástechnikai szakán kiegészítő kép-

zésként megszerezte második diplomáját. 1994-től a MATÁV-nál 
átviteltechnikai üzemeltetőként, hálózatfejlesztőként dolgozott, majd 
a Kártyás Nyilvános Internet Terminál fejlesztésében-tesztelésében 
vett részt. 2004-től a Radosys Kft.-nél dozimetriai műszerek áram-
körtervezésével foglalkozott. 2014-től a MÁV Technológiai Központ 
Biztosítóberendezési Osztályán biztosítóberendezések elektronikus 
elemeinek, eszközeinek fejlesztésével és vizsgálatával foglalkozik.

Pete Gábor
A soproni Handler Nándor Szakképző Iskolában 
végzett 1996-ban, mint vezetékes távközlési tech-
nikus, ezt követően a Széchenyi István Főiskolán 
távközlési szakirányú villamosmérnöki diplomát 
szerzett 2001-ben, illetve egyetemi szakmérnök, 
közlekedési menedzser gazdasági mérnök diplo-
mát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen 2011-ben. 2001 októberétől 2003 márciusáig a MÁV 
TEBGK Rádió Rendszertechnikai csoportjában dolgozott mint fej-
lesztőmérnök. 2003-tól a vasúti rádiós rendszerek szakelőadója a 
TEB Főosztály Távközlési Osztályán, amelynek 2013. június 1-től 
vezetője. 2003 óta az UIC ERIG munkacsoport tagjaként képviseli 
a MÁV Zrt.-t. Vasútszakmai oktató, a MÁV História Bizottság Infra-
struktúra Albizottságának tagja. 

Sáfár József
„Gyermekkoromban ismerkedtem meg a távíró-
val, majd fiatalon az országutak és vasutak melletti 
távíróvezetékek zengő-zúgó, csodálatos zenéjét is 
megtapasztaltam. Az 1960-as évek elején már szak-
mai szeretettel tanulmányozhattam az akkori távíró-
szerkezeteket. Később szakmám, majd hivatásom 
lett a vezetékes távközlés: villamosmérnök vagyok. 

1968-tól kutatom a magyar távíró történetét. A távírómúzeumban 
láthat ó a magángyűjteményem.” E-mail: info@taviromuzeum.hu
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