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Csak egy szóra...*

Marcsinák László
Prolan Zrt.

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

A KÖFI-rendszerekről
12 évvel ezelőtt a Vezetékek Világa 
2007/2. számában – megtisztelő felkérés 
alapján – fogalmaztuk meg gondolatainkat 
a vasút-automatizálás aktuális kérdéseiről. 
Az akkori Csak egy szóra írás megállapí-
tásai, javaslatai röviden az alábbiak voltak:
–  a magyar vasút olyan, mint a magyar 

foci…
–  kevés a közlekedésmérnöki utánpótlás,
–  az ipar feladata felmérni az igényeket, 

és termékeivel elébe menni azoknak,
–  a közepes magyar cégek a vasút spe-

cifikus igényeit is képesek kielégíteni,
–  ezért a multik mellett bátrabban lehetne 

támaszkodni rájuk.
Írásunk végén látni fogjuk, hogy az eltelt 
12 esztendőben változott-e a helyzet?

„Aki nem ismeri a múltját, nem igazodik 
el a jelenben, és nem tudja a jövőjét sem 
építeni.” (Stalter Judit kortárs írónő). Ezért 
tehát kezdjük a hazai KÖFE-KÖFI rendsze-
rek múltjának megismerésével (írásunkban 
csak a jelfogófüggéses állomási beren-
dezésekhez illesztett KÖFI rendszerekről 
szólunk, az elektronikus állomások távve-
zérlése önálló elemzést érdemelne…).

A jelfogófüggéses állomási biztosító-
berendezések zöme az 1960 és 1990 
közötti években létesült. Az ezredfordu-
lón az üzemelő berendezések száma még 
elérte a 300-at, azóta ugyan épült még 
néhány D55 állomás, de az elektronikus 
biztosítóberendezések létesülésével szá-
muk közel 20-szal csökkent. Az új építésű 
állomások közül kiemelt figyelmet érde-
mel a Gyermekvasúton „közadakozás-
sal” épült D70 és az ELPULT rendszerrel 
is ellátott D55 berendezés.

Bizonyára a kedves olvasó (és én ma-
gam is) azt gondolta volna, hogy a magyar 
vasút területén először KÖFE (Központi 
Forgalom Ellenőrző) rendszert fejlesz-
tettek, építettek, majd utána fogtak bele 
elődeink a nagyobb feladat, a biztonság-
kritikus távvezérlés, a KÖFI (Központi For-

térülő beruházást jelent a távvezérlés. A 
KÖFI létesítése egy vonalon jellegzetesen 
együtt jár a digitális távközlés kialakításá-
val, az állomási vizuális és/vagy hangos 
utastájékoztatás megépítésével, FET (Fel-
sővezetéki Energia Távvezérlés) rendszer 
és villamos váltófűtés építésével, amelyek 
műszaki modernizálást és az utaskomfort 
növelését is jelentik.

Az automatizálás a vasútirányítás ha-
tékonyságát is képes javítani, hiszen a 
gépek a rutinmunkát optimálisan végzik, 
nem fáradnak el, nincs szükségük alvás-
ra, és nem hibáznak.

Egy átlagos, hat állomásból álló vonal-
szakasz távvezérlésével a létszám-megta-
karítás 5x5,6, azaz 28 fő. A KÖFI kiépí-
tésére alkalmas 100 további D55/KA69 
állomás esetében a teljes felszabaduló 
forgalmista létszám mértéke 450. Ezzel 
már lehetne gazdálkodni.

Támogatásra érdemes tehát egy olyan 
beruházási program, amely célul tűzi 
ki komplex forgalom- és üzemirányító 
központok létrehozását Szombathely, 
Debrecen és Miskolc igazgatóságok te-
rületén, illetve a meglévő Budapest, Pécs 
és Szeged KÖFE-KÖFI-FET központok 
további bővítését olyan vonalakkal, me-
lyek távvezérlése lehetséges és indokolt. 
Célszerű lehet Tartalék Irányító Központ 
mint georedundáns tartalék szerverpark 
és irányítói munkahely létesítését is meg-
fontolni, amely garanciát nyújt arra, hogy 
a szolgálat rendkívüli események bekö-
vetkeztekor, elemi kár esetén vagy ka-
tasztrófahelyzetben is képes a stratégiai 
és operatív irányítási feladatait ellátni.
A program eredményeként:
–  A meglévő kisebb vonali és csomóponti 

távvezérlő rendszerek mellett országo-
san hat regionális KÖFE-KÖFI köz-
pontból lehet majd közel 200 vasútállo-
más forgalmát és üzemvitelét irányítani, 
ezzel csökken a MÁV kiszolgáltatottsá-
ga a munkaerőhiány vonatkozásában.

–  A vonalak áteresztőképessége, kapaci-
tása emelkedik.

–  A menetrendszerűség javul, amely a 
vasút általános megítélését is javítja.

–  A műszaki színvonal, a munkakörülmé-
nyek javulnak, így a munkahelyek vonz-
ereje nő.

A 2007 óta eltelt 12 évben a hazai KÖFI 
rendszerek fejlődésében igazi fellendülés 
vette kezdetét:
–  kereken 100 állomáson létesült, illetve 

létesül Prolan KÖFI rendszer,
–  további 50 állomáson KÖFE célú fej-

lesztés történt,
–  Szegeden, Pécsett, Fonyódon és Bu-

dapesten korszerű KÖFI központ épült,
–  a GYSEV teljes vonalhálózatát két Irányí-

tó és egy Tartalék Központból irányítják.
A következő 12 évre azt prognosztizáljuk, 
hogy az üzemviteli, gazdasági és műsza-
ki előnyök érdekében a MÁV folytatni 
fogja a KÖFI rendszerek építését, és így 
12 év múlva elmondhatjuk:

„további 100 relés vasútállomás
távvezérlése valósult meg”.

galom Irányítás) létesítésébe. Ez azonban 
éppen fordítva történt, ugyanis 1973-ban 
a MÁV szakemberei közreműködésével 
robusztus szovjet távvezérlő rendszer 
létesült Debrecenben, amit gondos gaz-
dái a mai napig üzemeltetnek. Igaz, hogy 
csak vágányutat lehet vele állítani, és 45 
éve mind az öt állomáson állandó jelen-
létes szolgálatra van szükség, de a KÖFI 
alapfunkcióját teljesíti.

1983 és 2000 között sorra létesültek a 
Ganz, az MMG és a Siemens KÖFE, illet-
ve KÖFI rendszerei.

A 2000-es évek eleje minőségi válto-
zást hozott a KÖFE-KÖFI rendszerek fej-
lődésében, részben a számítástechnika 
és a távközléstechnika gyors fejlődése, 
részben a Prolan társaság kimagasló 
innovációs aktivitása miatt. Ehhez járult 
hozzá a vasúttársaságok igénye is a vas-
út-automatizálás előnyeinek kiaknázásá-
ra. A mellékelt technikatörténeti táblázat 
bemutatja az elmúlt 50 év  hazai KÖFE-
KÖFI beruházásait.

A múltat hátunk mögött hagyva megálla-
píthatjuk, hogy napjainkban a vasút sze-
repének erősítése során felértékelődik a 
regionális üzemirányító központok súlya és 
fontossága, amit az alábbiak is indokolnak:
–  A vasúti bérek a következő években 

is emelkedni fognak, ennek ellenére 
a forgalomszervezési terület évek óta 
fokozottan létszámhiányos, és a be-
töltetlen pozíciók számának további 
növekedése várható.

–  A megmaradt és üzemelő 250 körüli 
relés biztosítóberendezés szükséges 
felújítása, karbantartása állandó és je-
lentős terhet ró a vasútvállalatokra.

–  A vasútüzem hatékony működése mel-
lett a vonatközlekedés pontossága 
egyre fontosabb.

Miképpen a hazai lakosság átlagéletkora 
évről évre sajnálatos módon és drasztiku-
san növekszik, a vasutas társadalom még 
nagyobb mértékben öregszik, mivel a fi-
atalok közül egyre kevesebben választják 
ezt a hivatást. 

Ezen a problémánkon a vasút-auto-
matizálás alkalmazása azért segít, mert 
csökkenti a MÁV égető létszámhiányát 
az állomási forgalmi szolgálattevők kivál-
tásával, a KÖFI létesítésével egyidejűleg 
célszerű legalább egységcserével nagy 
felújítást végezni, így 15–20 évig biztosí-
tott lesz az üzemeltetés biztonsága, nem 
utolsósorban pedig gazdaságilag is meg-
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1. Bevezető

Kétrészes cikkünkben a vasúti biztosító-
berendezések függőségi terveinek elő-
állításához kapcsolódó két optimalizálási 
probléma lehetséges megoldásait mutat-
juk be a témában született diplomaterv 
[1] alapján. Cikkünk első részében az 
alap- és kerülővágányutak problémakörét 
jártuk körbe. Bemutattunk egy elérhető 
tervezőeszközt, és azon keresztül ismer-
tettük a jelenlegi tervezési gyakorlatot. 
Ezt követően felsoroltuk a tervezés során 
felmerülő szempontokat, majd ezek alap-
ján két eltérő megközelítéssel megoldási 
javaslatot adtunk a vágányútváltozatok 
rangsorolására, illetve ehhez kapcsolódó 
további kiegészítő vizsgálatokat is bemu-
tattunk.

Jelen írásunkban a megcsúszások 
optimalizálásának problémakörével fog-
lalkozunk. A 2. fejezetben bemutatjuk a 
megcsúszási függőségek tervezéséhez 
kapcsolódó elméleti vonatkozásokat. A 
3. fejezetben felsoroljuk az optimalizálás 
során felmerülő szempontokat, majd a 4. 
fejezetben a biztosítóberendezés saját lo-
gikájával megvalósítható optimalizálás elvi 
lehetőségeit ismertetjük. A 5. fejezetben 
a FEDIT tervezőeszközben jelenleg is al-
kalmazott optimalizációs lépéseket muta-
tunk be, a 6. fejezetben pedig javaslatot 
adunk egy általánosan alkalmazható meg-
csúszás-optimalizálási algoritmusra.

2. Megcsúszási függőségek

A vasútüzem sajátosságai miatt számolni 
kell azzal a lehetőséggel, hogy a Meg-
állj! állású jelzőhöz közelítő menet a jelző 
előtt nem mindig képes megállni. Ezért a 
lezárt céljelző mögött biztosítani kell egy 
megcsúszási területet, melyet más menet 
tervezetten nem érinthet, így zárva ki az 
esetlegesen megcsúszó járművek miatti 
veszélyeztetéseket – feltételezve, hogy 
ezen a hosszon belül minden esetben ké-
pes megállni.

Az elektronikus állomási biztosítóbe-
rendezések kialakítására vonatkozó feltét-
füzet [2] különböző irányelveket fogalmaz 
meg a figyelembe veendő megcsúszási 
hosszt illetően, de az alapérték a hazai 
vasúthálózaton 50 m.

Optimalizálási feladatok megoldása biztosító-
berendezések tervezése során – 2. rész

A megcsúszási függőségek kezelésére 
két alapvető módszer használatos:
–  megcsúszási vágányút;
–  különleges kizárással (célkizárás-

sal) kezelt megcsúszási függőségek 
(„megcsúszási távolság”).

A megcsúszási vágányutak esetén a 
megcsúszási hossz (lm) határán levő va-
lamennyi – az adott célpontból elérhető – 
foglaltsági szakasz végéhez mint egy fiktív 
megcsúszási célobjektumhoz a vágányút 
folytatólagosan továbbvezetésre kerül. 
(1. ábra).

BOLDIS BÁLINT,
FARKAS BALÁZS,

SZÉKELY BÉLA

1.  ábra: Megcsúszási vágányutak

A vágányút céljelzője és az egy kivá-
lasztott megcsúszási cél között valameny-
nyi váltót – akár csúccsal, akár gyökkel 
érintett – a megcsúszási vágányút által 
kijelölt állásában le kell zárni. A megcsú-
szási vágányútban lezárt váltók üzemsze-
rűen csak a céloldás-időzítés lejártával, 
vagy továbbvezető menet esetén tolató/
vonatmozgás hatására oldódnak fel.

A másik jellemző lehetőség megcsú-
szási függések megvalósítására a cél-
kizárásokkal történő kezelés, röviden 
megcsúszási távolság típusú megoldás. 
Ez esetben a megcsúszási hossz (lm) ál-
tal meghatározott megcsúszási övezeten 
belüli valamennyi lehetséges útvonalon 
(gyakorlatilag a lehetséges megcsúszási 
vágányutak mentén) kizárásra kerülnek a 
veszélyeztető menetek. Ezáltal a megcsú-
szási hosszon belüli válókat lezárni nem 
szükséges, a csúszás irányát a kezelőnek 
előre nem kell meghatároznia (2. ábra). 

A megcsúszási függőségek két meg-
közelítésének eltéréseiből adódó elő-
nyeit és hátrányait az 1. táblázat foglalja 
össze. Az optimalizációs eljárás megal-

kotásával a célunk a függőségek átren-
dezésének megoldása volt oly módon, 
hogy a megcsúszási vágányutak és tá-
volságok előnyeit ötvözni tudjuk.

3. Megcsúszás-optimalizálási 
alapelvek

A megcsúszások tervezéséhez kapcsoló-
dóan három fő szempontot azonosítottunk:
–  a nem feltétlenül szükséges menetkizá-

rások minimalizálása;
–  az irányfüggő megcsúszások minima-

lizálása;
–  a váltófutások minimalizálása.

Az első szempontot tekintettük elsődle-
gesnek is. A legfontosabb az, hogy egyes 
menetek ténylegesen csak akkor zárják ki 
egymást, ha biztosan veszélyeztetik egy-
mást. Ha önmagában kizárólag ez a szem-
pont kerülne figyelembevételre, elegendő 
lenne minden esetben irányfüggő meg-
csúszás tervezése – azaz tulajdonképpen 
csak megcsúszási vágányutak kerülné-
nek alkalmazásra (eltekintve a gyökkel 
álló váltók lezárásától).

A második szempont értelmében vi-
szont kívánatos lenne minimalizálni az 
irányfüggő megcsúszásokat. Ennek oka, 
hogy komoly megkötést jelent forgalmi 
szempontból, ha előre ki kell választania 
a kezelőszemélyzetnek a megcsúszás 
irányát. Ilyenkor ugyanis a csúccsal álló 
váltók lezárásra kerülnek, azokat állítani 
csak a céloldás után lehet. Ez azt jelen-
ti, hogy ha bármilyen okból mégsem az 
előre beállított csúszás irányába kíván a 
kezelő továbbvezető vágányutat állítani, a 
céloldás-időzítés alatt erre üzemszerűen

M egcsúszás
típusa Előny Hátrány

Megcsúszási 
vágányút

+  kizárólag a kijelölt irányban
történik meg a veszélyes 
menet kizárása;

+  az érintett váltók a megcsúszó 
menet alatt zárva vannak

–  előre ki kell jelölni
a megcsúszás irányát;

–  a váltók többletfutását
eredményezi

Megcsúszási 
távolság 
(célkizárás)

+  nem kell kijelölni 
a megcsúszás irányát;

+  a váltók felesleges állítása 
elkerülhető

–  a megcsúszási övezetet érintő 
összes veszélyes menet 
kizárásra kerül;

–  az esetleges megcsúszás 
lezáratlan váltókon történik

1. tá blázat: Megcsúszási vágányút és megcsúszási távolság összehasonlítása

2. ábra:  Megcsúszási távolság
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nincsen lehetősége. Így ahol azt az egy-
idejű megcsúszások biztosítása nem in-
dokolja, érdemes eltekinteni az irányfüg-
gő megcsúszástól.

A váltófutások minimalizálását tekintet-
tük utolsó szempontnak a prioritási sor-
rendben. Bár forgalmi vonzata minimális, 
de váltók indokolatlan állításának elkerü-
lése kedvezően hathat az üzemeltetési 
költségekre. Ez egyfelől az irányfüggő 
megcsúszások minimalizálásával részben 
teljesül, azonban bizonyos esetekben 
megcsúszási oldalvédelem előírására is 
szükség lehet, így arra is törekedni kell, 
hogy megcsúszási oldalvédelem keresé-
sére csak tényleg feltétlenül indokolt ese-
tekben kerüljön sor.

Az optimalizálás módszerének alapját 
az a megfontolás adja, hogy bizonyos ese-
tekben irányfüggő megcsúszások nélkül is 
elérhető a minimális számú kizárás. Ugyan-
is, ha egy megcsúszásban csúccsal álló 
váltón a megcsúszás szétágazna ugyan, 
de biztosítható, hogy az egyik szár felé eső 
veszélyes menetek és megcsúszások a 
váltót minden esetben elkérjék oldalvéde-
lemben, a védett száron a szakasz-igény-
bevételektől (vagy régebbi berendezések 
esetén konkrét menetkizárásoktól) el lehet 
tekinteni, ötvözve a megcsúszási távolsá-
gok és vágányutak előnyeit. Ehhez a fen-
tiek alapján bizonyos megcsúszások szá-

mára is elő kell írni oldalvédelmet (3. ábra). 
Nem minden esetben biztosítható azonban 
a megcsúszásban érintett váltó oldalvéde-
lemben történő lezárása, illetve bizonyos 
szituációkban a megcsúszási oldalvédel-
mek felesleges kizárásokat eredményez-
hetnek, ilyenkor irányfüggő megcsúszást 
kell alkalmazni.

Ezek alapján három fő, részben átfedő 
kérdést kellett megválaszolnunk az algo-
ritmus megalkotása során:
–  Milyen esetekben lehet eltekinteni bi-

zonyos megcsúszási igénybevételek-
től?

–  Milyen esetekben kell irányfüggő meg-
csúszást előírni, és milyen esetekben 
lehet eltekinteni tőle?

–  Milyen esetekben kell megcsúszásban 
oldalvédelmet keresni?

Az előbbi megfontolások alapvetően 
megcsúszási távolság alapú függőségek 
esetén érvényesek. Korlátozott mérték-
ben ugyan, de megcsúszási vágányutak 
esetén is van lehetőség optimalizálás vég-
rehajtására.

4. Dinamikus optimalizálás

Az optimalizálás feladatát elméletben – 
bizonyos mértékig – maga a biztosítóbe-
rendezés is el tudná látni. Amennyiben a 

berendezés képes lenne a megcsúszási 
függőségeket dinamikusan kezelni, szá-
mos megkötéstől el lehetne tekinteni.

A dinamikus függés elve az opti mali-
záció alapfelvetésére épül. A már ismerte-
tett okokból a megcsúszási igénybevétel 
a csúccsal álló váltókon szétágazik, ezzel 
potenciálisan több menetet is feleslege-
sen kizárva, ugyanis egy menet csak egy 
irányba csúszhat. Ez addig nem jelent 
korlátozást, amíg valamelyik így kizárt 
menet vagy megcsúszás beállítását nem 
kezdeményezik. Akkor azonban, amikor 
sor kerül a kizáró menet beállítására, az 
az előzőleg beállított menet megcsúszá-
sában csúccsal álló váltót oldalvédelem-
ben elkéri, ezzel automatikusan lehetővé 
téve a két menet egyidejű megengedhe-
tőségét.

A dinamikus függésen túl lehetőség 
lenne egy egyszerűbb, könnyebben ke-
zelhető megoldásra is, a rugalmas meg-
csúszási vágányutak használatára. Ez 
esetben ugyan irányfüggően kell meg-
csúszási vágányutat állítani és az érintett 
váltókat lezárni, azonban a megcsúszási 
cél (vagy a továbbvezető vágányút iránya) 
még a vágányút feloldása előtt megváltoz-
tatható.

Amennyiben új megcsúszási cél kerül 
kiválasztásra, az új megcsúszási vágá-
nyút valamennyi függősége megvizsgá-
lásra kerül, az átállítandó váltó végállását 
kivéve. Ha az új megcsúszási vágányút 
megengedhető, az lezáródik – szintén 
az említett váltót kivéve –, majd a sikeres 
zárást követően a váltó átállításra kerül. 
Amikor a váltó elérte új végállását, a régi 
megcsúszás feleslegessé vált szakasza 
feloldható (4. ábra). Ha azonban a váltó 
átállítása sikertelen volt, mindkét meg-
csúszási vágányutat lezárva kell tartani 
(esetleg érdemes lehetőséget biztosítani 
a váltó eredeti végállásba történő vissza-
állításával az új megcsúszási szakaszt fel-
oldani). A megcsúszásban szereplő váltó 
vágányútoldódás előtti állítása nem jelent 
biztonsági problémát, hiszen a megcsú-
szási szakaszban álló váltók lezárása nem 
előírás.

Látható, hogy ebben az esetben a „di-
namizmus” nem a berendezés önműködő 
viselkedéséből adódna, hanem a keze-
lőszemélyzet beavatkozásával lehetne 
rugalmasan kezelni a megcsúszásokat. 
Erre a működésmódra akár táblázatos 
rendszerű berendezés is alkalmassá te-
hető.

Mivel a jelenleg működő biztosítóbe-
rendezések nem alkalmasak megcsú-
szások dinamikus kezelésére, az optima-
lizálás folyamatát a tervezés folyamatába 
kell építeni, egy megfelelő tervezőeszköz 
segítségével.

3 . ábra: Megcsúszások optimalizációja oldalvédelem segítségével

4. ábra : Rugalmas megcsúszási vágányutak működése
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5. Megcsúszás-optimalizálás
a FEDIT tervezőeszközzel

A FEDIT eszköz jelenleg képes alapszintű 
optimalizáció elvégzésére a függőségek 
meghatározása során, azonban ez nem 
fed le minden esetet teljeskörűen, és to-
vábbra is vannak feladatok, melyeket ma-
nuálisan kell megoldani.

Az optimalizálás jelenleg úgy zajlik, 
hogy kiválasztásra kerülnek azok az 
esetek, ahol csúccsal álló váltó van a 
megcsúszási távolságon belül. Az ilyen 
megcsúszások esetén a program meg-
vizsgálja, hogy azok a váltó különböző 
szárain egymástól független megcsú-
szások által veszélyeztetve vannak-e. Ha 
igen, az azt jelenti, hogy minden esetben, 
ha a megcsúszáshoz tartozó célhoz me-
net beállításra kerül, mindkét, egymástól 
független menet – feleslegesen – kizá-
rásra kerül. Ezt a program az adott váltóra 
irányfüggő megcsúszás előírásával ke-
zeli, hiszen ilyenkor mindig csak az adott 
irányban releváns menet kerül kizárásra.

A veszélyeztető menetek a veszé-
lyeztető megcsúszásoktól eltérő módon 
kerülnek figyelembevételre, ugyanis a 
vágányutak a nevezett váltót elkérik oldal-
védelemben. Ekkor azon a száron, ahol a 
megcsúszást veszélyeztető menet lehet-
séges, a szakaszigénybevétel törlésével 
biztosítható a két menet egyidejű meg-
engedhetősége, hiszen az oldalvédelem 
biztosítja a megcsúszás elkülönítését.

A programban minden váltó esetén 
egyesével, manuálisan lehet projektálni 
azt, hogy az megcsúszásban keressen-e 
magának oldalvédelmet. A program ezt 
felismeri, és ha olyan megcsúszás veszé-
lyezteti a nevezett megcsúszást, amely 
a csúccsal álló váltót képes oldalvéde-
lemben elkérni, akkor a veszélyeztető 
vágányutakhoz hasonlóan, a kérdéses 
száron az igénybevétel törlésével történik 
az optimalizálás.

A program jelenlegi működése számos 
esetben megkönnyíti a tervezést, azonban 
nem fed le minden esetet. A vizsgálataink 
célja ezért egy, az optimalizálási szempon-
toknak megfelelő, általánosan alkalmaz-
ható algoritmus megalkotása volt.

6. Megcsúszások optimalizálásának
javasolt módszertana

A javasolt optimalizálási módszertan meg-
alkotásával a célunk egy, a különböző ter-
vezőeszközök számára implementálható, 
de akár a manuális tervezéshez is segítsé-
get nyúltani képes, általánosan alkalmaz-
ható algoritmus leírása volt.

6.1. Általános megfontolások
Az optimalizálási módszer során – éppen 
a széleskörű felhasználhatóság biztosí-

tása érdekében – csak a legalapvetőbb 
függőségeket vettük figyelembe. Ez alap-
ján minden megcsúszáshoz hozzá lehet 
rendelni
–  tetszőleges szakasz-igénybevételeket;
–  tetszőleges váltók tetszőleges irányban 

történő lezárását.

Amennyiben egy megcsúszásban csúcs-
csal szemben álló váltó lezárása elő van 
írva, az automatikusan irányfüggő meg-
csúszásnak tekinthető, és a különböző 
irányokba történő csúszások külön (keze-
lő által választható) esetként kezelhetőek.

A módszertan alapja, hogy kezdetben 
minden megcsúszást vágányutasnak te-
kintünk, melynek elsődleges oka, hogy 
az optimalizálási szempontok első he-
lyén szereplő kritériumot a megcsúszási 
vágányutak teljesítik. Az algoritmus ezt 
követően vizsgálja, hogy milyen függő-
ségtől lehet eltekinteni, illetve, hogy mi-
lyen irányfüggő megcsúszásokat lehet 
összevonni.

6.2. Megcsúszási célok áthelyezése
Az első lépésben az egyértelműen feles-
leges szakaszigénybevétel-függőségek 
törlését vizsgáltuk. Ezen a ponton nem 
történik más, mint a megcsúszási célok 
olyan áthelyezése, mellyel az oldalvédel-
mek figyelembevétele nélkül:
–  minden egymásra veszélyes menet 

kölcsönös kizárása továbbra is megva-
lósul;

–  azonban a megcsúszási célok „hátra-
húzásával” csúccsal álló váltók szaba-
dulnak fel, így felengedve azok irány-
függő lezárását.

A megcsúszási célokat áthelyezni úgy le-
het, ha az utolsó igénybe vett szakasztól 
kezdve a megcsúszási igénybevételek a 
céljelző felé visszatörlésre kerülnek. Sza-
kasz-igénybevételek törlésére abban az 

esetben kerülhet sor, ha a megcsúszást 
oldalirányból vagy ellenirányból (5. ábra) 
más menet nem veszélyezteti.

Feltételezhető, hogy gyökkel álló vál-
tón és keresztezésen mindig számolni kell 
oldalirányú veszélyeztetéssel, így a visz-
szatörlés ezeken az objektumokon nem 
megengedett, igénybevétel törléséről te-
hát csak egyenes szakasz vagy megcsú-
szásban csúccsal érintett váltó esetében 
lehet szó. Amennyiben az utolsó szaka-
szon nincs ellenirányú veszélyeztetés (és 
az nem gyökkel álló váltó vagy kereszte-
zés), a szakasz-igénybevétel törölhető. A 
vizsgálatot a következő szakaszra is elvé-
gezve a visszatörlés addig ismételgethe-
tő, amíg nincs egy esetleges ellenirányú 
veszélyeztetés, az adott objektum nem 
váltó/átszelés, vagy a törlés el nem érte a 
céljelzőt (6. ábra).

Ha a visszatörlés csúccsal álló vál-
tóhoz ért, és a másik száron haladó 
megcsúszáspár (amely a nevezett váltóig 
a vizsgált megcsúszással megegyezik) 
utolsó szakasza is a nevezett váltó, akkor 
a visszatörlés a két megcsúszás össze-
vonásával abban az esetben folytatható, 
amennyiben a váltószakaszon nincs el-
lenirányú veszélyeztetés (7. ábra).

Mivel az egyes menetek egy darab kö-
zösen igénybeveendő szakasszal is kizár-
ják egymást, ellenirányú veszélyeztetés 
esetén is lehetőség lenne a megcsúszási 
cél hátrahúzására egy olyan szakaszig, 
amelyet minden ellenirányból veszé-
lyes menet is még éppen igénybe vesz. 
Amennyiben lehetőség van arra, hogy így 
csúccsal álló váltó szabaduljon fel, az al-
goritmus ezt figyelembe veszi (8. ábra). 

Mivel az igénybevételek meghatáro-
zása foglaltsági szakaszonként történik, 
előfordulhat, hogy bár közös igénybevé-
tel miatt a megcsúszást egy másik me-
net kizárja, azonban szelvényszám sze-

7.  ábra: A célvisszahúzás csúccsal álló váltón

5. ábra: Célvisszahúzás esetén
figyelembeveendő ellenirányú (lila)

és oldalirányú (vörös) veszélyeztetések

6.  ábra: A cél (további) visszahúzást gátló
ellenirányú (fent)

vagy oldalirányú (lent) veszélyeztetés
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rint mégis megengedhetőek lennének, 
az algoritmus ezeket is figyelembe veszi 
(9. ábra, 10. ábra).

6.3. Optimalizálás oldalvédelem segít-
ségével
A következő lépésben arra kerestünk 
megoldást, hogy az irányfüggő megcsú-
szásokat lehetőség szerint kiküszöböljük. 
Az optimalizálás alapfelvetéséből kiindul-
va az irányfüggő megcsúszás elhagyása 
nem jár többlet-menetkizárással, ha biz-
tosítható, hogy a megcsúszást veszélyez-
tető menetek a megcsúszásban csúccsal 
érintett váltó(ka)t elkérjék oldalvédelem-
ben. Ehhez nemcsak a vágányutak, ha-
nem a megcsúszások számára is elő kell 
írni oldalvédelmeket (11. ábra).

A megcsúszási oldalvédelem előírását 
az algoritmus a hagyományos oldalvéde-
lemtől eltérő módon kezeli. Csak tényle-
gesen fennálló veszélyeztetés esetén kell 

lezárni váltót megcsúszási oldalvédelem-
ben, illetve az olyan eseteket is figyelem-
be kell venni, amikor a megcsúszások 
szemből veszélyeztetik ugyan egymást, 
de köztük terelési lehetőséget nyújtani 
képes váltó van (12. ábra).

A megcsúszási oldalvédelmekkel sem 
lehet azonban minden esetben biztosí-
tani, hogy az irányfüggő megcsúszások 
összevonásra kerüljenek. Az algoritmus 
több olyan feltételt is megvizsgál, amelyek 
fennállása esetén a megcsúszások nem 
vonhatók össze.

a) Ha a megcsúszás vágányutas, az 
irányfüggő lezárást meg kell tartani, kivé-
ve akkor, ha a váltószakaszról a megcsú-
szási célt hátra lehet húzni (13. ábra).

b) Csak abban az esetben törölhető 
a váltó adott szárán igénybevétel, ha az 

adott szárat követő szakaszokat veszé-
lyeztető vágányutak feltétel nélkül elkérik 
terelőállásban a váltót (14. ábra).

8. ábra: Csúccsal álló váltó „felszabadítása” ellenirányú veszélyeztetéskor

9. ábra: Igénybevétel törlése
egymást nem veszélyeztető

szembecsúszások utolsó szakaszán

10. ábra: Igénybevétel törlése
biztonsági határt el nem érő megcsúszás 

utolsó szakaszán

11. ábra: Megcsúszási oldalvédelem 
előírása az egyidejű megengedhetőség 

érdekében

12. ábra: Utolsó szakaszt szemből
veszélyeztető megcsúszás kizárása

oldalvédelemmel

13. ábra: Igénybevétel törlése vágányutas megcsúszás esetén

14. ábra: Továbbadott oldalvédelem miatti 
veszélyeztetés

c) Lehetséges, hogy a megcsúszási 
oldalvédelmek kölcsönösen olyan közbe-
ékelt vágányszakaszt zárnak ki, amelyet a 
megcsúszások egyike igénybe tudna ven-
ni. (15. ábra).

15. ábra:
Kölcsönösen kizárt szakaszok

d) A váltó irányfüggő lezárását adott 
megcsúszási csoportban meg kell hagy-
ni, ha azt követő csúccsal álló váltón is 
megmarad az irányfüggő lezárás.

e) Lehetséges, hogy független meg-
csúszások azonos váltót különböző állá-
sában kérnének el oldalvédelemben, ez-
zel kizárva egymást. (16. ábra)

16. ábra: Megcsúszási oldalvédelmekkel 
egymást kölcsönösen kizáró menetek

f) Előfordulhat továbbá, hogy az oldal-
védelemben lezárt váltót egy, az oldalvé-
delmet kérő megcsúszástól független me-
net másik állásában érintene. (17. ábra)

17. ábra: Megcsúszási oldalvédelem miatt 
lehetetlenné tett váltó-igénybevétel

Az algoritmus utolsó lépésben meg-
vizsgálja, hogy a korábban előírt megcsú-
szási oldalvédelmek közül törölhető-e va-
lamelyik. Erre abban az esetben kerülhet 
sor, ha valamelyik fenti feltétel miatt nem 
lehet megcsúszásokat összevonni, így a 
megcsúszási oldalvédelem szükségtelen-
né válik.

A bemutatott lépéssorozat eredmé-
nyeként a megcsúszási függőségek olyan 
módon kerülnek meghatározásra, hogy 
valamennyi szükséges menetkizárás az 
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optimalizálási szempontoknak megfele-
lően a lehető legkevesebb kötöttség mel-
lett teljesüljön.

7. Összefoglalás

Kétrészes cikkünkben vasúti biztosító-
berendezések függőségi terveinek elő-
állításához kapcsolódó feladatok algo-
ritmizálásának lehetőségét vizsgáltuk. A 
tervezés ugyanis hagyományosan ma-
nuális módszerekkel zajlik, amely – kü-
lönösen bonyolultabb vágányhálózati to-
pológiák esetében – jelentős időigénye 
mellett számos hibalehetőséget rejt ma-
gában. Ennek kiküszöbölésére kerültek 
kifejlesztésre különböző tervezéstámoga-
tó eszközök, így a Bi-Logik Kft. „FEDIT” 
nevű programja is.

Habár a nevezett tervezőeszköz is 
számos feladat automatizálására alkal-
mas, néhány jelentős erőforrást igénylő, 
jellemzően optimalizálással kapcsolatos 
tervezési feladat megoldása továbbra is 
manuálisan történik. Cikkünkben két ilyen 
optimalizálási problémára kívántunk meg-
oldást adni, hogy a nevezett feladatok is 
automatizálhatók legyenek. Cikkünk első 
részében az alapvágányutak keresésére, 
illetve a különböző vágányútváltozatok 
rangsorolására kifejlesztett algoritmu-
sokat mutattunk be. A második részben 
pedig a megcsúszási függőségek opti-
malizálásával kapcsolatos problémákra 
adtunk megoldási javaslatot.

A megalkotott algoritmusok alkalma-
sak arra, hogy a „FEDIT”-hez hasonló 
tervezőeszközökbe építve lehetővé te-
gyék a biztosítóberendezési függőségek 
tervezésének ezen két részfeladatát. Az 

algoritmusok elkészítésével emellett az is 
célunk volt, hogy esetlegesen a manuális 
tervezés számára is segítséget, vezérfo-
nalat jelentsenek.

A leírt eljárások során az optimalizálási 
szempontokra is egyfajta javaslatot kellett 
tenni, ugyanis a manuális tervezés jelen-
leg egységes szempontrendszer nélkül, a 
tervező belátása, illetve a különböző helyi 
viszonyok esetleges figyelembevételével 
zajlik. A bemutatott algoritmusok így a 
tervezés automatizálásának segítése mel-
lett a tervezés során figyelembe veendő 
szempontrendszerre is javaslatot adnak.

A cikk a témában született diplomaterv 
alapján készült, amely a BME Közleke-

dés- és Járműirányítási Tanszék Formális 
Módszerek Kutatócsoportjának honlapján 
érhető el. [1]
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Lösungen für Optimierungsaufgaben im Bereich des Planungsprozesses von 
Eisenbahnstellwerken – Teil 2
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 zweite Teil der Artikel beschäftigt sich mit den Durchrutschwegen. Es werden 
zwei verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt, mit denen optimaleren Betriebsablauf 
erreicht werden kann. Die Verlegun g der Ziele von D-Wege und die Optimierung 
durch Flankenschutz werden hier beschrieben.

Solving optimization tasks related to the planning of railway interlocking 
systems – 2nd Part
In our article divided into two parts we present some opportunities for the 
algorithmisation of various optimization tasks related to the planning of railway 
interlocking systems, that are nowadays solved by manual methods. In our work we 
proposed to develop procedures which can be built in in planning tools and therefore 
these tasks can be automated. 
The second part of the paper deals with the overlaps. There are described two 
different opportunities, by which optimal operating procedure can be carried out. 
The two main topics are reassigning the end points of overlaps and optimisation 
through flank protection.
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E cikk elsősorban világítástechnikai oldal-
ról közelíti meg a vasúti és közúti fényjel-
zőkben alkalmazható, LED-es fényforrást 
tartalmazó optikai egységeket. Rögtön 
közbe is kell szúrnunk egy megjegyzést: 
az elterjedt „LED optika” szóhasználat 
helytelen, mert az optika mint fogalom 
mást takar. Optikának nevezzük azt az 
alkotóelemet, amely a fényforrás által ki-
bocsátott fény fénytechnikai jellemzőit 
módosítja.

A konkrét biztosítóberendezési illesz-
tési tapasztalatokat, villamos kapcsolások 
sajátosságait Pálinkás Gábor 2019/1. 
lapszámban megjelent cikke taglalja.

A jelzéstechnika tulajdonképpen a vilá-
gítástechnika egy szűk részét képezi, ahol 
a jelzésre koncentrálunk, amely legyen 
teljesen egyértelmű és félreérthetetlen; 
itt megvilágítani nem akarunk semmit. A 
világítástechnikai fényforrások esetében 
gátoljuk a közvetlen rálátást, míg ezzel 
szemben a jelzéstechnikai fényforrások 
esetében ezt elősegítjük.

Az új feltétfüzet taglalását megelőzően 
ejtsünk néhány szót a radiometriai / foto-
metriai mennyiségekről, azok méréstech-
nikájáról (csak röviden), a hagyományos 
izzó mint hőmérsékleti sugárzó és LED 
alapvető fizikai különbségeiről a későbbi 
tisztánlátás végett.

Az egyes definíciók pontos leírása 
megtalálható az MSZ 9620, valamint az 
MSZ EN 12665 szabványokban (mindkét 
szabvány hatályban van).

Az elektromágneses sugárzás egy 
igen széles spektrumot alkot, amelynek 
csak egy kis része az optikai spektrum-
tartomány, amit látunk. E sugárzásban 
energia továbbterjedéséről van szó, azaz 

LED-es fényforrást tartalmazó optikai
egységek feltétfüzeteinek módosítása

a sugárzás egységes mértékéül a sugár-
zás által szállított energiát érthetjük. Ez az 
energia joule-ban fejezhető ki. A sugárfor-
rás és a detektor közötti energiaátadási vi-
szonyok függenek a sugárforrás és a de-
tektor helyzetétől, geometriai tényezőitől, 
valamint a sugárzófelület és a felfogó felü-
let nagyságától és távolságától. Elmond-
ható, hogy a sugárforrások legnagyobb 
részének sugárzási intenzitása irányfüg-
gő és természetesen az érzékelők felfo-
góképessége is irányfüggő.

A lenti grafikon szemléletesen mutatja 
be az elektromágneses sugárzásspektru-
mot.

Az egyes tartományok határai nem ha-
tározottak. Az optikai spektrum rövidhul-
lámú határánál kisebb hullámhosszak felé 
találjuk a nagyenergiájú röntgen-, γ- és 
kozmikus sugarakat és a hosszúhullámú 
határtól a távoli infratartományt kissé át-
fedve, a mikrohullámok és rádiófrekvenci-
ás hullámok tartományát.

Az optikai hullámhossztartomány 
az emberi szem számára egy látható 
(380nm-780nm) és két láthatatlan (IR és 
UV) tartományból áll.

Az optikai spektrum felosztása:
UV-C 100 nm 280 nm
UV-B 280 nm 315 nm
UV-A 315 nm 400 nm
Ibolyafény 400 nm 440 nm
Kék fény 440 nm 495 nm
Zöld fény 495 nm 558 nm
Sárga fény 558 nm 640 nm
Vörös fény 640 nm 780 nm
IR-A 780 nm 1400 nm
  (közeli infravörös)
IR-B 1,4 μm 3 μm
  (közepes infravörös)
IR-C 3 μm 1 mm
  (távoli infravörös)

A sugárzástechnikai mennyiségek fi-
zikai alapegységei és a fotometria fény-
technikai egységrendszere között az 
emberi szem spektrális érzékenysége 
teremt kapcsolatot. Mivel a fotometriai 
egységek vizuális összehasonlításon ala-
pulnak, ugyanazt a kisugárzott energiát 
más értékűnek mérik annak megfelelő-
en, ahogyan azt az emberi szem érzékeli. 
Szemünk az elektromágneses sugárzás 
380 és 780 nm közötti hullámhosszúságú 
tartományát érzékeli látható fényként. Az 
emberi szem nem egyformán érzékeny a 
különböző hullámhosszú sugárzásokra. A 
szem érzékenységének elfogadott és len-
ti ábrán látható szabványosított görbéjét a 
Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság 
(CIE) állapította meg. Más-más görbe vo-
natkozik a világosban és a sötétben való 
látásra (fotopos látás, szkotopos látás), a 
világítástechnikában általában a világosra 
adaptált szem érzékenységi görbéjével 
számolnak. A világosra adaptált szem lát-
hatósági függvényének szokásos jelölé-
se V(λ), a sötétre adaptált szem görbéjét 
V’(λ)-val jelölik.

HARGITAI ZOLTÁN

A világosban látó szem érzékenységi 
görbéjének, azaz a láthatósági tényező-
nek a maximuma a zöldessárga színér-
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zetet keltő 555 nm-es hullámhossznál 
van, majd a láthatósági tartomány szélei 
felé közeledve az érzékenység csökken. 
A V’(λ) függvény maximuma 507 nm-nél 
van. A szem érzékenysége nem független 
a megvilágítástól, sötétben való látáskor 
az érzékenység csúcspontja a rövidebb 
hullámhosszú, kékes színek irányába 
tolódik el. A szokásos megvilágítási szin-
teknél azonban ezzel általában nem kell 
számolni.

Sugárzástechnikai és fénytechnikai 
mértékegységek összefoglalása
A térszög mint világítástechnikai „szög” 
mértékegység:
Térszög: 
A gömbfelületből a gömbközép csúcs-
pontú kúp a gömb felületéből kimetszett 
„A” felület és a gömb átmérőnégyzetének 
a hányadosa. A gömb felületéből kimet-
szett „A” felület alakja nem számít.

1.7.  Besugárzott felületi teljesítmény
Területegységre és időegységre 
eső energia.

2. Fénytechnikai mértékegységek:
2.1.  Fényáram: Φ 

A mesterséges fényforrások által 
keltett fényérzetre jellemző szám 
a sugárzott fizikai teljesítmény 
és a láthatósági tényező szor-
zata. Ha ezeket a szorzatokat 
az egész színképtartományban 
összegezzük, akkor a sugárzott 
fizikai teljesítmény által keltett 
fényérzetre jellemző számot ka-
punk. Ezt nevezzük fényáramnak, 
amelynek szokásos jelölése a Φ, 
egysége a lumen (lm): 

A K
m
 arányossági tényezőt a kan-

dela definíciója alapján határozták 
meg a Planck-féle sugárzási tör-
vény alapján. K

m
 értéke 680 lm/W.

Mivel a V(λ) láthatósági függvény 
értéke a 380 - 780 nm-es tartomá-
nyon kívül 0, az integrálást elegen-
dő a láthatósági tartományban el-
végezni. A sugárzott teljesítmény 
eloszlását a hullámhossz függvé-
nyében a jobb fényforrás kataló-
gusok meg szokták adni. 
Az 1 lumen fényáram definíciója:
Az a fényáram, amelyet a min-
den irányban 1 cd fényerősség-
gel sugárzó fényforrás 1sr tér-
szögben kibocsát. 
Mérése: Ulbricht gömbbel (a 
mérési eredmény szinte azon-
nal megvan, viszont a geomet-
riai méretek erősen bekorlátoz-
zák a mérés pontosságát) vagy 
goniofotométerrel.

2.2.  Fényerősség: I 
Adott irányban, az adott irányt 
magába foglaló elemi térszögbe 
kibocsátott fényáramnak és az 
elemi térszögnek a hányadosa.

Az 1 cd fényerősség definíciója:
annak az 540 billió Hz frekven-
ciájú monokromatikus sugárzást 
kibocsátó fényforrásnak adott 
irányban kibocsátott fényerőssé-
ge, amelynek a sugárerőssége 
1/683 W/sr.

2.3.  Megvilágítás: E 
A megvilágítás az adott pontot 
magába foglaló felületelemre eső 
fényáramnak és az elemi felület-
nek a hányadosa. 

Fotometriai távolságtörvény a 
majdani számításokhoz: 

2.4.  Fénysűrűség: L 
Egy elemi felület fénysűrűsége az 
elemi felületet merőlegesen elha-
gyó fényerősségnek és az elemi 
felületnek a hányadosa. 

Abban az esetben, ha a felületet 
ferdén mérjük, figyelembe kell 
venni azt a szöget, ami alatt mé-
rünk, azaz a fenti összefüggés 
egy cos ϑ-val módosul: 

                            , 

gyakorlatilag a merőleges vetü-
letről van szó. 
A fénysűrűség mint fénytechni-
kai mértékegység azért jelentős, 
mert az emberi szem fénysűrű-
ség-különbségeket érzékel. 
Arra is ügyelni kell, hogy a helyes 
megvilágítás tervezésekor az em-
ber látószögébe ne kerüljön nagy 
fénysűrűségű objektum, mert az 
káprázást okoz. Káprázás fellép-
het közvetlenül, közvetetten és 
visszaverten.

2.5.  Fényhasznosítás: η 
A fényforrás által szolgáltatott 
fényáram és a fényforrással kö-
zölt teljesítmény hányadosa. 

Ez a mennyiség a fényforrást gaz-
dasági szempontból minősíti. 
Néhány példa különböző fényfor-
rások fényhasznosítására:
–  izzó: 13 lm/W
–  halogénlámpák: 

25-30 lm/W 
–  kisnyomású telített higanygőz 

lámpa: 60-90 lm/W
–  indukciós lámpák: 50 lm/W
–  nagynyomású higanylámpák: 

50-60 lm/W
–  kevert fényű lámpák: 40 lm/W
–  fémhalogén lámpák: 

80-90 lm/W
–  nagynyomású nátrium lámpák: 

100-110 lm/W
–  jó minőségű fehér LED: 

150-160 lm/W

Jelzőfények méréstechnikája

Fényérzékelőnek nevezzük az olyan esz-
közt, ami fényjel hatására valamilyen fizi-
kai vagy kémiai folyamat révén elektromos 
válaszjelet ad. A fényérzékelők közvetle-

A gömb felszíne:                                 ,
így a teljes gömb 4 szteradián.

1. Sugárzástechnikai mértékegységek:
1.1.  Sugárzott energia: Q

A fényforrás által kisugárzott 
energia.
[Q] = Joule

1.2.  Sugárzott teljesítmény: Φ
Az elektromágneses sugárzás 
által időegység alatt kisugárzott 
energia.

                        , [Φ] = W

1.3.  Sugárerősség: J
Időegységre eső, egységnyi 
térszögbe emittált energia.

1.4.  Sugársűrűség
Időegységre eső, egységnyi tér-
szögbe emittált területegységre 
eső energia.

1.5.  Kisugárzott felületi teljesítmény
Időegységre és területegységre 
eső energia.

1.6.  Besugárzottság
Területegységre eső energia.
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nül megvilágítást mérnek. Minden más 
fénytechnikai mérést a megvilágítás mé-
résre vezetnek vissza.

Fényerősségmérés
Ez a mérés kimondottan akkor használa-
tos, amikor a mérendő fényforrás irányí-
tott. A vasúti jelzéstechnikában ma hasz-
nálatos és a majdan bevezetendő LED 
optikák kivétel nélkül mind ebbe a kategó-
riába sorolhatók.

A mérés eszköze az optikai pad. A 
méréshez szükséges szintén egy etalon 
fényforrás, mely kormozott kivéve egy kis 
nyílást, ahol ismert a kilépő fény fényerős-
sége.

A mérés menete:
Az optikai padon az etalon fényforrás-

sal szemben elhelyezünk egy detektort.



A detektort és az etalon fényforrás kö-
zötti távolság Retalon. Ezen a távolságon 
a detektoron az alábbi megvilágításértéket 
mérjük:

                                                ,

ahol ismert I
etalon

, R
etalon

 (a fényforrás 
legnagyobb méretének legalább10x-e)



Ezt követően az optikai padra felhe-
lyezzük az ismeretlen fényerősségű fény-
forrást. Most addig tologatjuk ide-oda 
az optikai padon a detektort, ameddig 
ugyanakkora megvilágítás értéket nem 
mérünk, mint az etalon fényforrás eseté-
ben:

A fentiek alapján látható, hogy ezen 
mérés alapvető eszköze az etalon fény-
forrás.

Fényerősség-eloszlás mérése
A fényerősség-eloszlás a fényerősség 
térbeli eloszlása, azaz az adott fényerős-
ségvektorok összessége.

Egy adott fényforrás esetében mini-
mum két egymásra merőleges síkon kell 
megmérni.

A mérés eszköze a Goniofotométer.

Maximális fényerősség a vonatkozási ten-
gelyben mérve: 257cd
Félértékszög: ~7,5°
Fénykibocsátó felület nagysága: 280 x 
50 [mm]
Az ábrázolás polár koordinátás diagram-
ban történik (szemléletesebb, mint a táb-
lázatos).

Színképmérés
2-féle mérésmegközelítés van:
–  szélessávú mérések, ahol a detektor va-

lamelyik szabványos CIE fotometriai vagy 
kolorimetriai észlelést valósítja meg,

–  a sugárzó fényforrás spektrális 
teljesítményeloszlását mérve.

Az optikai paddal ellentétben etalon 
fényforrás nem szükséges!

A napi gyakorlatban fényerősség mé-
résére kizárólag Goniofotométert alkal-
mazunk.

2-féle Goniofotométer típus használatos:
–  mozgó érzékelős (ez nagyobb fényfor-

rások esetén nagy helyigényű),
–  mozgó fényforrásos (ez a gyakrabban 

alkalmazott a kisebb helyigénye miatt).
Példa: Zelisko LED-Indicator EU 
12VAC/20W - ZÖLD

Fényerősség-eloszlás eredményei:
–  Tápfeszültség: 12VAC
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A bontó elem lehet optikai rács vagy priz-
ma. Ezen elemek elforgatásával lehet a 
hullámhosszat beállítani. A mérés pon-
tosságát nagyban lehet növelni, ha két 
monokromátort sorba kapcsolunk, mert 
így a zavaró összetevők nagyságrendek-
kel csökkennek. A műszert időközönként 
ellenőrizni kell ismert spektrumú etalon 
fényforrásokkal. A detektor rendszerint 
elektron sokszorozó, de van olyan műszer 
is, amelyben CCD, fényelem, fotodióda 
van.

Modern kivitel:

Spektroradiométer
A műszer blokksémája:

A mérés során az ismert spektrális eloszlású és az ismeretlen spektrális eloszlású lám-
pákat hasonlítjuk össze.
A műszer legfontosabb eleme természetesen a monokromátor, amely a színkép tulaj-
donképpeni felbontását végzi.

A monokromátor felépítése:

Példa: Zelisko LED-Indicator EU 
12VAC/20W - ZÖLD
Környezeti hőmérséklet: 26°C
Környezeti páratartalom: 40%
Sorozatszám: 
ZZ500028V000R00-14180001

Spektrumvizsgálat eredményei:
Tápfeszültség: 12VAC

Domináns hullámhossz: 505nm
Színkoordináták: x = 0,099, y = 0,566
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Hőmérsékleti sugárzók, 
hagyományos izzók

A látható és nem látható sugárzást izzó-
szál bocsájtja ki. Anyaga wolfram. Tekin-
tettel arra, hogy a hagyományos izzók 
igen széles spektrumban sugároznak és 
spektrumuk közel áll a napéhoz, mint a 
legtermészetesebb fényforráshoz, a szín-
visszaadási indexük ideálisnak mondha-
tó, R

a
100.

Az izzószál ellenállása erősen hőmér-
sékletfüggő, melyeket a fényáramkörök 
méretezése során ki is használunk (hideg 
ellenállás, meleg ellenállás). Az élettarta-
mot az üzemi feszültség jelentősen be-
folyásolja, 5 százalékos túlfeszültség az 
élettartamot akár a felére is lecsökkent-
heti, míg ennek a fordítottja akár meg is 
duplázhatja! Jó példa erre a D70 jelzőáll-
ványon található referenciaizzók esete, 
ahol a névleges 475 mA áram helyett a 
ref. izzókat ennél jóval kisebb áramérté-
ken járatjuk.

Az izzók kiégési folyamata

Ez valójában száltörést jelent, melyet több 
dolog idéz elő együttesen:
–  Az izzószál nem ideálisan, azaz nem 

egyenletesen párolog. Ennek oka az, 
hogy a szálban hibahelyek vannak, 
ahol a párolgás még intenzívebb és a 
melegedés is. Ilyen hibahelyek lehet-
nek pl. a szál nem egyenletesen vas-

tag, szennyezettség, menetsűrűség 
egyenetlenség. Ez a folyamat önger-
jesztő, hatását csak mérsékelni lehet a 
szál spiralizálásával, illetve a bura gáz-
töltésével.

–  A bekapcsolási tranziens is hat, azaz 
az izzószál hidegellenállása sokkal 
kisebb, mint a meleg ellenállása, 
ezért a bekapcsolástól számított első 
50–60ms-on belül a névleges áramér-
ték sokszorosa folyik a szálon. Ez a je-
lenség főleg az élettartamuk vége felé 
járó izzókra jellemző, ahol a spirálban 
lévő helyi elvékonyodásokon a sokkal 
nagyobb áram sokkal nagyobb hőt ge-
nerál, mely sokkal gyorsabb párolgást 
idéz elő, és a szál eltörik.

Az izzók előnyei:
–  nagyon jó színvisszaadás (a spektruma 

nem vonalas, hanem folytonos és szé-
les),

–  rövid felfutási idő (bekapcsolástól szá-
mítva a teljes fényáram 95 százalékát 
leadja 6 sec-on belül),

–  olcsó tömegcikk (még egy ideig, de 
fokozatosan megszüntetik a gyártását),

–  nem szükséges az üzemeltetéséhez 
külön előtét.

Az izzók hátrányai:
–  igen rossz hatásfok (4–5 százalék a 

hasznos fény),
–  alacsony élettartam,
–  az izzószál viszonylag gyors öregedé-

se.

A hagyományos izzók spektrális elosz-
lása:

sárga: déli napfény
vörös: hagyományos izzó
zöld: fehér LED
kék: higanygőz lámpa
világoskék: lézer (670nm)

Félvezetős sugárzók, LED-ek

A LED rövidítés a Light Emitting Diode, 
azaz fényt kibocsátó dióda rövidítést takar-
ja. Maga a LED egy speciális diódának fog-
ható fel. Működésének lényege, hogy ha 
az adott p-n átmenetre nyitóirányú feszült-
séget kapcsolunk, akkor az elektronok és 
lyukak rekombinációja során felszabaduló 
energiát elektromágnes sugárzás formájá-
ban adja le, melynek legnagyobb része a 
látható tartományba esik a világítástechni-
kában használt LED-ek esetében. Napja-
inkban a rekombináció kvantumhatásfoka 
már meghaladhatja 50 százalékot, azaz egy 
rekombinációra ekkora fotonkibocsátási 
valószínűség jut, míg a többi hőtermeléssel 
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jár. A LED gyártók esetében a fő cél ezen 
arány és ezáltal a fényhasznosítás javítása. 
A LED által közvetlenül kibocsátott fény kö-
zel áll a monokromatikus sugárzáshoz, de 
nem teljesen az, a spektruma nem egyet-
len vonal, hanem egy kb. 20–40 nm szé-
lességű harang alakú görbe. Ennek oka 
elsősorban szilárdtest-fizikai okokra ve-
zethető vissza, pl. a szennyezés eloszlása 
az anyagban nem egyenletes, nem tudnak 
100 százalékos tisztaságot produkálni a 
félvezetőgyárak, csak megközelíteni lehet 
ezt az értéket.

Az „egyszerű” LED felépítése

Idővel a LED-ek a beléjük táplált energia 
egyre nagyobb százalékát alakították át a 
nekünk hasznos optikai sugárzássá, azaz 
a – világítástechnikában használatos– fény-
áramuk egyre nőtt, mely folyamat ma is tart. 
Manapság a kereskedelmi forgalomban 
kapható LED-ek, pl. a CREE LED-ek már 
150l m/W körüli fényhasznosításnál járnak.

A LED anyagi összetételétől függ a kibocsátott hullámhossz, melyet az alábbi ábra
mutat be:

A LED-ek fajtái

–  A fehér szín előállítása szerinti csopor-
tosítás
•  RGB LED-ek
•  Fényporos LED-ek

–  Teljesítmény szerinti csoportosítás
•  kis teljesítményű LED-ek
•  power LED-ek

–  Konstrukció szerinti csoportosítás
•  furatszerelt tokozással ellátott
•  felületszerelt tokozással ellátott

Mint minden félvezető eszköz, sajnos a 
LED-ek is erősen hőmérsékletfüggők, 
mely hatással van:
–  kis mértékben a kibocsátott hullám-

hosszra
–  a fényáramra
–  az élettartamra
–  a munkaponti feszültségre és áramra
–  a tokozásra
–  a chip és a hordozó közötti ragasztóra

A LED-ek villamos tulajdonságaikat illető-
en nagyon hasonlítanak az egyszerű dió-
dához. Munkaponti beállítását az alábbi 
ábra szemlélteti:

A látható tartományban sugárzó LED-ek 
munkaponti nyitófeszültsége 1,5–4 V kö-
zött van, pontosan a gyártói katalógusból 
olvasható ki. Munkaponti áramuk átlago-
san 20 mA, melyet az élettartam meg-
őrzése céljából még impulzus üzemben 
sem ajánlott túllépni.
A LED fényárama a rajta átfolyó áramér-
téktől függ. A maximális áramértékhez 
tartozik a maximális fényáram, így a LED-
ek kiválóan dimmelhetők akár DC áram-
mal, akár PWM modulációval.

A LED élete során folyamatosan öregszik 
és veszít a fényáramából, azonban a gyár-
tó által megadott munkaponti áram alatt 
hajtva, az élettartam jelentősen megnö-
velhető.

Összefoglalva a LED-ek előnyei:
–  hosszú élettartam
–  nagy megbízhatóság

–  karbantartásmentesség megfelelő üze-
meltetés esetén

–  igen gyors működés
–  dimmelhetőség
–  stabil fényerősség (állandó hőmérsék-

leten)
–  kitűnően modulálható, akár n·MHz
–  rendkívül jó ellenálló képesség a me-

chanikai igénybevételekkel szemben
–  nagy szórási szög is lehetséges függő-

en a tokozástól
–  mára már igen jó fényhasznosítás 

(100–150l m/W)
–  színük jó közelítéssel csak az anyagi 

összetételtől függ

Összefoglalva a LED-ek hátrányai:
–  még drága (minőségi LED-ek esetén)
–  óriási fénysűrűségük van (akár millió 

cd/m2)  jelzéstechnikában szabvány 
által lehatárolt

–  zavarérzékenység
–  érzékeny az elektrosztatikus kisülésekre
–  nagyon érzékenyek a működtető táp-

egységre, a stabil, megbízható műkö-
dés érdekében a megfelelő hűtés, va-
lamint az áram stabilizálása is alapvető 
fontosságú

–  a nagy hőmérsékleten való működtetés 
rendkívül negatívan befolyásolja a LED 
élettartamát, a megfelelő hőelvezetés 
megoldása létfontosságú!

A „klasszikus” jelzőoptika

A régi „Ganz optika” a MÁVSz. 2878-1 sz. 
szabványban szerepel. E fényjelző készü-
lék rendkívül jól bevált, hosszú évtizedek 
óta van használatban. Rövid leírása a 
MÁVSz 2878-1 szabványban a következő: 
„A fényjelző lámpafej olyan öntöttvasból 
vagy öntött alumíniumból készült vízmen-
tes, zárható szerelvény, melynek házában 
két prizmasorozatból álló Fresnel-lencsét 
tartalmazó optikai rendszer van.”
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Fényforrása

A felsorolt listában a félkövérrel szedett 
2 pont javítható jelentősen LED fényforrá-
sokat alkalmazva, kiváltva a hagyományos 
hőmérsékleti sugárzókat (izzókat).

A 90-es években az útátjáró biztosító-
berendezésekbe a közlekedési hatóság 
előírta a nagyobb forgalmú, illetve emelt 
sebességű vonalakon LED-es fényfor-
rások alkalmazását. Ezekkel a fényfor-
rásokkal ugyanakkora betáplált villamos 
teljesítmény mellett még a szükségesnél 
is nagyobb fényerősség érhető el a vo-
natkozási tengelyben, valamint a fehérek 
kivételével közel monokromatikus színt 
bocsátanak ki, ezért az időben történő 
észlelhetőségük a hagyományos fényfor-
rásokéhoz képest lényegesen jobb.

Fontos megjegyezni, hogy kifejezetten 
vasúti jelzéstechnikára – szemben a köz-
úti jelzéstechnikával – konkrét szabvány 
jelenleg nem áll rendelkezésre, így a ter-
vezések, méretezések során egy egész 
sor szabványgyűjteményt célszerű figye-
lembe venni. Ennek elsődleges oka az, 
hogy az egyes nemzeti vasúttársaságok 
jelzésrendszerei sokkal jobban különböz-
nek egymástól, mint a különböző orszá-
gok közúti jelzései.

Jelenleg LED fényforrások a MÁV há-
lózatán csak a közút-vasút szintbeli ke-
reszteződésében a közút felé jelzést adó 
jelzőkben engedélyezettek. Vasúti jelzők-
ben külön engedéllyel működhetnek. Erre 
van már példa a Kelenföld–Székesfehér-
vár vonalszakaszon a térközjelzőkben, a 
2-es vonalon szintén a térközjelzőkben, a 
Nyugati pályaudvaron a WestEnd alatti vá-
gányok kijárati jelzőiben, illetve bizonyos 
sorompót fedező jelzők esetében.

Friss hírek:
2018. november 5-én Vác állomás 

K3a jelzőjében megkezdte próbaüzemét a 
THALES által szállított (Zelisko GmbH által 
gyártott) LED-es indikátor jelző. Vác állo-
máson még további 3 indikátor jelző megy 
próbaüzembe záros határidőn belül.

2019. február 26-án a K3a, valamint a 
K8 jelzőkben az összes optikát a THALES 
kicserélte RailLed 160 (Swarco GmbH ál-
tal gyártott) típusú optikákra, illetve 2019 
áprilisa óta ilyen fényforrás üzemel – el-
sősorban a fényellenőrző áramkör tesztje 
miatt – a Gyermekvasút Hűvösvölgy állo-
másán, a „B” jelző vörös optikájában.

Így jelenleg Vác állomáson a fent emlí-
tett 2 db jelző kompletten LED optikákkal 
szerelt és egyelőre problémamentesen 
működik.

A MÁV lassan kényszerhelyzetbe ke-
rül, hiszen az európai irányelvek egyre 
jobban korlátozzák a hagyományos izzók 
mint hőmérsékleti sugárzók gyártását és 
forgalmazását. Ez alól kivételt képeznek 
a speciális célokra alkalmazott izzók, 
melyek egy időre felmentést kaptak, de 
hosszú távon nem biztos, hogy célraveze-

tő erre alapozni, különös tekintettel arra, 
hogy az utóbbi időben a fényjelző izzó mi-
nőségével is akadtak jelentős problémák.

Fontos megemlíteni, hogy a legtöbb 
nyugat-európai vasúttársaság a fényso-
rompók és vasúti jelzők fényforrásait már 
évekkel ezelőtt kiváltotta LED fényforrást 
tartalmazó optikai egységekre a legtöbb 
vonalon (pl. ÖBB, SBB, DB, NS).

Időközben a hazai piacon is sorra je-
lennek meg a hazai, illetve külföldi gyár-
tók újabb és újabb termékekkel, amelye-
ket a régi feltétfüzet alapján nemigen lehet 
minősíteni, kategóriába sorolni.

A MÁV hálózatán üzemelő LED-es 
fényforrásokat tartalmazó fényjelzők 
előírásai, az 1999-ben megalkotott és 
2000-ben a P-138/2000 számon jóváha-
gyott 2.3-as verziójú feltétfüzet, valamint 
az 1995-ben 101 854/1995 számon 
jóváhagyott, majd az 103425/1995 szá-
mon kiegészített feltétfüzet elsősorban 
a világítástechnika azóta eltelt rohamos 
fejlődésének, illetve a világítástechnikai 
szabványok változásának köszönhetően 
mára már igen elavulttá vált.

Néhány megjegyzés a régi feltétfüzet hiá-
nyosságaival kapcsolatban:
–  Ha hivatkozik is szabványra (pl. MSZ 

20186/2-86, DIN 67 527, MSZ 172, 
MSZ 1600), azok már régen elavultak, 
visszavonásra kerültek.

–  Ahol kellene, hogy hivatkozzon szab-
ványra, ott nem hivatkozik.

–  A fogalom meghatározásai eltérnek, 
illetve pontatlanok a szabványi megha-
tározásokhoz képest (már amit meg-
határoz egyáltalán).

–  Nagyon hiányos! Rengeteg jellemzőt 
és fogalmat még csak meg sem említ 
(pl. korrelált színhőmérséklet, fénysű-
rűség-egyenletesség, áramütés elleni 
védőintézkedés módja, túlfeszültség-
védelem, elektromágneses összefér-
hetőség, biztonságigazolás, bizton-
ságintegritási szint, DeBo tanúsítvány 
stb.).

Ismétlés jelleggel a fényjelzők előnyei 
az alakjelzőkkel szemben:
–  nincs bennük mozgó alkatrész (leg-

alábbis azokban nincs, amelyek a MÁV 
hálózatán üzemelnek),

–  nem tud feles állást mutatni,
–  mind nappal, mind éjszaka azonos mó-

don fejezi ki a jelzési képet,
–  többféle jelzést adhat,
–  sebességjelzés is kialakítható vele,
–  lehet egyben előjelzője az őt követő 

jelzőnek,
–  önműködő üzemre alkalmas,
–  jobb láthatóság,
–  a kivezérelt jelzési kép időben folyama-

tosan ellenőrizhető (jelenleg elsősor-
ban izzó alkalmazása esetén),

–  kevesebb karbantartást igényel,
–  nagyobb távolságról működtethető.

A fényjelzők hátrányai az alakjelzőkkel 
szemben:
–  állandó villamos betáplálást igényel-

nek,
–  fényforrás csere estén ki kell menni az 

adott jelzőhöz (az alakjelzők is igényel-
nek azért karbantartást),

–  kábelezni kell (az alakjelzők esetében 
vonóvezetéki csatornát és vonóvezeté-
ki rendszert kell telepíteni),

–  a jelzést adó felület kisebb (ez növel-
hető lehetne egy esetleges szabvány-
módosítással).
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A fentiek tükrében egyértelművé vált, 
hogy a MÁV-nak előbb-utóbb ki kell ad-
nia egy, az alapjaitól újragondolt, újraírt 
műszaki feltétfüzetet, szem előtt tartva az 
alábbi szempontokat is:
–  a hagyományos izzók gyártása meg-

szűnőben van EU-s direktívák miatt,
–  sokkal jobb élettartam érhető el megfe-

lelő üzemeltetés esetén,
–  sokkal jobb fényhasznosítás valósítha-

tó meg (izzóhoz tervezett fényáramkö-
rökben egyelőre csak chip szinten),

–  a jelzők észlelhetősége így is nagyság-
renddel nagyobb lehet,

–  karbantartásmentesség megfelelő üze-
meltetés esetén.

Az új feltétfüzet megalkotásával egy kvázi 
„házi” szabvány is íródott egyben, mely-
nek főbb jellemzői:
–  Pontos, a vonatkozó szabványokra 

épülő fogalommeghatározás.
–  Sokkal részletesebben foglalkozik a 

fénytechnikai / mechanikai / környezeti 
/ villamos és egyéb követelményekkel.

–  Megfelel a legújabb EN szabványok-
nak, hiszen azokra épül.

–  Erre alapozva a LED-es optikai egysé-
gek tanúsítása egyértelműbb lesz.

–  A gyártóknak is átláthatóbb helyzetet 
teremt, mert pontosan tisztázza, hogy 
milyen műszaki specifikációknak kell 
megfelelnie az adott terméknek.

Három feltétfüzet került kidolgozásra:
–  LED-es fényforrást tartalmazó optikai 

egységek sorompó közúti jelzőkhöz
–  LED-es fényforrást tartalmazó optikai 

egységek vasúti jelzőkhöz
–  LED-es fényforrást tartalmazó optikai 

egységek vasúti kiegészítő jelzőkhöz

A három feltétfüzetet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 2018 júniu-
sában fogadta be. Jelenleg még zajlik a 
MÁV-nál a tanúsítóval történő szerződés-
kötés véglegesítése. Amint ez is megvan, 
kezdődhet hivatalosan is az egyeztetés 
a minisztériummal a jóváhagyásról.

A három feltétfüzet egységesen az alábbi 
fejezetekből áll:
–  Bevezetés
–  A feltétfüzet hatálya
–  Fogalommeghatározások
–  Követelmények

•  Fénytechnikai követelmények
•  Mechanikai követelmények
•  Környezeti követelmények
•  Villamos követelmények
•  Egyéb követelmények

–  Szabványjegyzék.

A fogalommeghatározások fejezet első-
sorban a korábban már hivatkozott MSZ 
9620 szabványsorozatra épül. Megálla-
pítható, hogy az új feltétfüzetben minden 
egyes szakszó szabványosított, így az 
esetleges félreértések, félreértelmezések 
valószínűsége szinte kizárt. A régi feltétfü-

zettel szemben a fénytechnikai előírások 
az MSZ EN 12368-as szabványra épül-
nek (jobb híján, mert kimondottan vasúti 
fénytechnikai szabvány jelenleg nincs).

Fénytechnikai követelmények

–  Az optikai egység által kibocsátott fény 
színe

Ez a pont nem változott a korábbiakhoz 
képest, a színek koordinátái értelem-
szerűen maradnak.
További megjegyzés, hogy vörös, sár-
ga, zöld és kék fény esetében csak a 
közel monokromatikus fényt kibocsátó, 
fehér fény esetében csak olyan LED al-
kalmazható, amely technológiai kialakí-
tásánál fogva kizárja a szín és a korrelált 
színhőmérsékletre előírt tartományok-
ból történő kiesést a használat során.

–  A fehér optikai egység korrelált színhő-
mérséklete („Hold fehér” mint fogalom 
a szabványos definíciók között nem lé-
tezik) 5300K ≤ Tcp ≤ 10000K

–  Az optikai egység fényerősség-elosz-
lása 
Az optikai egység fényerősségeloszlása 
az MSZ EN 12368 szabvány alapján E, 
W, M, N típusú eloszlások. Megszűnt 
a korábbi merev 20º, 30º és 8º-os 
besorolás, tekintettel arra, hogy egy 
LED optika nem biztos, hogy tartalmaz 
Fresnel lencsét.

–  Az optikai egység fényerőssége 
Vasúti jelzőkben 200…400 cd, so-
rompó közúti jelzőkben 100…200 cd. 
Kisebb, mint pl. az ÖBB hasonló feltét-
füzetében előírtak, de ott az éjszakai / 
nappali átkapcsolás megengedett.

–  Az optikai egység fénysűrűség-egyen-
letessége 
Itt tulajdonképpen a fénykibocsátó fe-
lület legkisebb és legnagyobb fénysű-
rűségű területelemeinek viszonyáról 
van szó.

–  Az optikai egység legnagyobb fantom-
fénye 
E pont a külső, idegen fényforrás által 
történő bevilágítás hatására létrejövő 
fénykibocsátás határértékeit fogalmaz-
za meg.
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Mechanikai követelmények Környezeti követelmények

–  Por, szilárd testek és a nedvesség be-
hatolása elleni védettségi fokozat 
E pont az optikai egység sokak által jól 
ismert IP védettségi fokozatát határoz-
za meg.

–  Hőmérséklet-tartomány, napsugár-
zás, UV-állóság, páratartalom 
E pontok előírásait szintén az MSZ EN 
50125-3 szabvány határozza meg.

–  Korrózióállóság: az MSZ EN 60598-1 
szabvány szerint olyan konstrukciónak 
kell lennie a lámpatestnek, amely nem 
rozsdásodik.

Villamos követelmények

–  Áramütés elleni védőintézkedés: tel-
jesen új rész, a régi feltétfüzet ezzel 
nem foglalkozott. Az új szabványos 
megfogalmazás már nem a korábban 
használatos érintésvédelem, hanem az 
áramütés elleni védőintézkedés.

–  Villamos táplálás: e rész fogalmazza 
meg, hogy a LED optika gyártójának 
tanúsíttatnia kell azt is, hogy konkrétan 
milyen típusú biztosítóberendezéshez, 
illetve fényáramkörhöz kívánja illeszteni 
a termékét.

–  Villamos túlfeszültség-, túláram- és 
polaritásvédelem: e pont írja elő, hogy 
a LED optikának az MSZ EN 50124 
szabványsorozat által meghatározott 
villamos védelmekkel kell rendelkeznie.

–  Villamos konstrukció: a nyomtatott 
áramkörre vonatkozó szabványi kate-
gória besorolás van előírva.

–  Szigetelési ellenállás: lényeges válto-
zás itt nincs, azaz a szigetelési ellenál-
lás értéke legalább 50 M legyen az 
áramvezető részek és az optikai egy-
ség fémrészei között 500VDC mérőfe-
szültséggel mérve. Egyedüli változás a 
vonatkozó szabvány behivatkozása.

–  Csatlakozás és egyéb külső huzalozás: 
egyértelműen meg van fogalmazva a 
LED optika kábelezése a biztosítóbe-
rendezéshez. Fontos változás, hogy 
legalább azokon a kábelszakaszokon, 
amelyeket közvetlen napsugárzás ér-
het, tilos egyszerű MT kábel használata!

Elektromágneses összeférhetőség

Ez szintén egy teljesen új kritérium, me-
lyet a korábbi feltétfüzetben meg sem em-
lítettek. Ma már kötelező a villamos táplá-
lású berendezések EMC vizsgálata.

Illesztő áramkör biztonságigazolása, 
biztonságintegritási szint

Ez az egyik, ha nem a legfontosabb válto-
zás a korábbiakhoz képest. Már elő van 
írva az MSZ EN 50129 szerinti biztonság-
integritási besorolás, hiszen biztosítóbe-
rendezési perifériáról van szó.

Egyéb követelmények
–  Élettartam: komoly változás itt nincs, 

csak annyi, hogy pontosításra került az 
élettartam meghatározása.

–  Karbantartás: e pontban megint csak 
szabványosan fogalmazták meg a kar-
bantartást.

–  Minőségirányítási rendszer: itt írja elő 
azt a követelményt a feltétfüzet, hogy a 
gyártónak ISO minősítéssel is rendel-
keznie kell.

–  Az optikai egység jelölései: sokkal 
részletesebb, mint korábban volt.

–  A MÁV bevezetési eljáráshoz benyúj-
tandó dokumentumok, valamint az 
optikai egység fejlesztésére vonatko-
zó biztonsági követelmények 
Koncepció, kockázatelemzés és biz-
tonsági terv:
•  követelményspecifikáció,
•  validálási terv,
•  veszélynapló,
•  biztonsági koncepció,
•  műszaki leírás,
•  validálási jelentés,
•  biztonságigazolás,
•  telepítési és karbantartási utasítás,
•  bizonyítási koncepció,
•  LED meghibásodási módok,
•  mérési jegyzőkönyv, zavartatás-

mérések,
•  mérési jegyzőkönyv, tesztek,
•  mérési jegyzőkönyv, fénytechnikai 

vizsgálat,
•  teljesítménynyilatkozat,
•  DeBo tanúsítvány.

Modifizierung der Pflichtenhefte der Optikbaugruppen mit LED-Lichtquelle
Teil 1. von dieser Artikel nähert die Verhandlung der in den Eisenbahn- und 
Straßensignalen verwendbaren Optikbaugruppen mit LED-Lichtquelle vor allem von der 
Lichttechnikseite an. (Die Erfahrungen der Stellwerksanpassung, die Eigenschaften der 
elektrischen Schaltungen werden durch den Beitrag von Herrn Gábor Pálinkás in der 
Zeitung 2019/1. detailliert.) Teil 2. Konzentriert auf neue Pflichtenheften. 

Modification of Requirements Specification for LED-optics
First part of this article summarizes LED-optics in railway and road signals from illuminating 
engineering point of view. (Experiences on adaptation to interlocking systems, and 
features of electric circuitry of LED-optics are detailed in paper 2019/1 (author: Mr. 
Gábor Pálinkás).) Second part is focusing on new Requirements Specification. 

–  Felszerelhetőség 
A vonatkozó MÁV szabványokban előírt 
jelzőlapokra, konzolokra történő fel-
szerelhetőséget határozza meg egy-
értelműen (voltak ezzel kapcsolatban 
negatív tapasztalatok is, pl. a 30a vo-
nalon).

–  A fénykibocsátó felület alakja és mérete
E pont szintén a vonatkozó MÁV szab-
ványokra alapoz, figyelembe véve a 
megengedett fényerősségértékeket a 
vonatkozási tengelyben.

–  Ütőszilárdság: pontosabban határoz-
ták meg, mint korábban. A vizsgálat 
pontos menetéről a vonatkozó szab-
vány ad információt.

–  Rezgésállósági és rázásállósági köve-
telmények: e ponttal a régi feltétfüzet 
igen hiányosan foglalkozott. Vonatkozó 
szabvány az MSZ EN 50125-3, amely 
a berendezések, perifériák stb. vasúti 
környezetben történő környezetállósá-
gi előírásait fogalmazza meg.
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A TEB összeférhetőségi
vizsgálatok célja

A villamos vontatójárművek TEB össze-
férhetőségi vizsgálatai (továbbiakban 
mozdonymérés) a biztosítóberendezés 
működése és a távközlőhálózatok zavar-
tatása mellett a vontatási villamos ener-
gia rendszerrel történő együttműködést 
is tartalmazzák. Az erősáramú mérések 
kiterjednek a mozdonyok alállomással, 
felsővezetékkel és helyhez kötött fo-
gyasztókkal való kapcsolatának vizsgála-
tára. Fontosnak tartom már itt leszögezni, 
hogy elsősorban nem a vontatójárművek 
szemszögéből kell a szabványoknak, 
előírásoknak való megfelelést megálla-
pítanunk, hanem a járműveknek a MÁV 
által üzemeltetett hálózatra gyakorolt ha-
tását kell elemeznünk. Pontosabban azt, 
hogy a hálózatunk akkor is megfelel-e az 
előírásoknak, amikor a vizsgált mozdony 
közlekedik. 

A vizsgálatok elvégzését az ITM Vasúti 
Hatósági Főosztály az engedélyeztetési 
folyamat részeként kéri azoktól a vállala-
toktól, amelyek új vagy Magyarországon 
még korábban nem közlekedő járműtí-
pussal szeretnének vontatni. A MÁV álta-
lában e vállalatok megrendelésére végzi 
el a vizsgálatokat.

Üzemeltetőként a villamos hálózatunk-
ra gyakorolt hatást kell elsősorban figye-
lembe vennünk, hiszen ezen keresztül az 
esetlegesen okozott zavarok eljuthatnak 
az adott tápszakasz összes fogyasztójá-
hoz, legyenek azok más vontatójárművek, 
helyhez kötött berendezések vagy a biz-
tosítóberendezés felsővezetéki tartalék-
ellátása. A legfontosabb követelményeket 
így az MSZ EN 50163:2013 (Vasúti al-
kalmazások. A vontatási rendszerek táp-
feszültségei), az MSZ EN 50388:2012 
(Vasúti alkalmazások. Energiaellátás 
és a gördülőállomány. Az együttműkö-
déshez szükséges, az energiaellátás 
[alállomás] és a gördülőállomány közötti 
koordináció műszaki ismérvei) szabvá-
nyok és a MÁV P-6876/2004 számon 
kiadott vállalati előírások tartalmazzák.

Az erősáramú mérések menete

2014 óta a Technológiai Központ hét 
különböző típust vizsgált erősáramú 
szempontból. Ezek közül egy típus volt 
csupán, amely az első próba alkalmával 

Villamos vontatójárművek erősáramú 
összeférhetőségi vizsgálatának tapasztalatai

IKKER PÉTER
teljeskörűen megfelelt az előírásoknak. A 
többi esetében megismételt mérésre vagy 
korlátozással történő engedélykiadásra 
került sor.

A mozdonyok és a hálózat együttmű-
ködésekor kialakuló villamos paramé-
tereket speciális mérési elrendezéssel 
tudjuk vizsgálni. A fő mérési helyszín az 
alállomás. Ahhoz, hogy ki tudjuk szűrni a 
vizsgálandó jármű hatását, elő kell írnunk, 
hogy a tesztek során más fogyasztó nincs 
az adott kitáplálási szakaszon, azaz más 
áramszedő nem lehet fenn a mérés alatt. 
Ezt éjszakai, természetes vonatmentes 
időben történő munkavégzéssel tudjuk 
a legegyszerűbben megvalósítani. Két 
szomszédos tápszakaszt a fázishatár át-
kötésével sorba kapcsolunk, így mindkét 
alállomáson azonos fázisú hálózati fe-
szültség jelenik meg. A jellemző mérési el-
rendezés az 1. ábrán látható. A mozdony/
motorvonat teljesítményfelvételének meg-
növelése érdekében legalább 1000 ton-
nás terhelőszerelvény, illetve utasokat 
szimuláló pótteher biztosítását várjuk el. 
Az egyéb fogyasztókra gyakorolt hatást 
a biztosítóberendezési helyiségben, a 
felsővezetékről táplált transzformátor fe-
szültségének vizsgálatával állapíthatjuk 
meg. Az eljárást lehetőség szerint kiegé-
szítjük mozdonyfedélzeti mérésekkel is.

A vizsgálatok műszaki tartalma

A programban két fő vizsgálati mód szere-
pel, a rövid idejű, kapcsolási jelenségeket 
vizsgáló tranziens mérés, illetve a hosz-
szabb idejű, a teljesítménnyel összefüggő 
paraméterek szempontjából lényeges re-
gisztrációs mérés.

– Tranziens mérés:
•  Túlfeszültség-vizsgálat, hálózat szem-

pontjából (MSZ EN 50163:2013)
•  Zárlati mérések, főmegszakító kikap-

csol-e hibára (MSZ EN 50388:2012)

– Regisztrációs mérés:
•  Felvett és visszatáplált teljesítmény 

viszonyok (MSZ EN 50388:2012, 
P-6876/2004)

•  Felharmonikusok, teljesítményténye-
ző vizsgálata (MSZ EN 50160:2011, 
MSZ EN 50388:2012)

A rögzítéshez Transanal MULTIREC típu-
sú 21 csatornás hálózati analizátort alkal-
mazunk, amelyet tranziens mérés esetén 
12,8 kHz mintavételezési frekvenciára, 
regisztráció esetén pedig 200 ms-os át-
lagolásra állítunk be. A feldolgozás a mű-
szerhez tartozó statisztikai szoftver és sa-
ját fejlesztésű kiértékelő kód segítségével 
történik. 

A vontatójárművekkel kapcsolatos el-
várás, hogy zárlat esetén ne tápláljanak 
rá a hibára. A jármű fékezése és vissza-
táplálása közben földelőrudak segítségé-
vel mesterséges zárlati helyzetet hozunk 
létre, és tranziens méréssel ellenőrizzük 
a jármű főmegszakítójának kikapcso-
lási idejét. Tapasztalataink szerint az 
alállomási védelem működésénél gyor-
sabb kapcsolásra képesek a járművek. 

Regisztrációval vizsgáljuk a felharmo-
nikus hatásokat és a teljesítménytényezőt. 
Előbbiek esetén a 25 kV-os névleges fe-
szültséghez tartozó THD érték megfelelő-
ségét vizsgáljuk az MSZ EN 50160:2011 
5.11 fejezete által előírtak (maximum 
8%) szerint. Valamint ellenőrizzük, hogy 
a mozdony közlekedése során a mért 

1. ábra:
Mérési elrendezés Kiskunfélegyháza és Kistelek alállomás közötti vonalszakaszra
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feszültség felharmonikusai közül egyik 
sem haladta-e meg külön-külön az 
MSZ EN 50160:2011 szabvány 5.11 fe-
jezetének 2. táblázata által megengedett 
feszültség 10 perces átlagérték 95 száza-
lékra meghatározott maximum értékeket.

A teljesítménytényezőt az 1 MW-nál 
nagyobb teljesítménnyel történő vonta-
táskor állandósult λ (fázistényező) érték 
alapján határozzuk meg. A mozdony által 
leadott teljesítmény minden üzemállapot-
ban hozzáadódik a hálózat üresjárási tel-
jesítményéhez és az egyéb helyhez kötött 
fogyasztókéhoz. Alállomásról vizsgálva 
e két jelenség együttes hatása jelenik 
meg a λ értékében, tehát azt nem lehet 
egyértelműen csak a mozdonyra vonat-
koztatni. Azonban a korszerű inverteres 
mozdonyok ezzel együtt is kielégítik az 
előírásokat.

A leggyakoribb nemmegfelelőségi 
okok közé tartozik a túlfeszültséget oko-
zó zavartatás és a kapacitív meddő telje-
sítmény felvétele/leadása. Legtöbbször 
mindkettő visszavezethető a jármű szoft-
verének helytelen beállítására. Ezeket a 
követelményeket a következő fejezetben 
részletezem.

Kritikus mérések – túlfeszültség 
(MSZ EN 50163:2013)

A 25 kV-os 50 Hz-es vasúti villamos há-
lózatra megengedett legnagyobb és leg-
kisebb feszültség értékeket az MSZ EN 
50163 szabvány rögzíti. Ezeket minden 
üzemállapotban, a teljes hálózaton be kell 
tartania a hálózat üzemeltetőjének, mivel 
így biztosítja a megfelelő szolgáltatást az 
árufuvarozó és személyszállító vállalatok 
vontatójárművei számára. Ezért nem en-
gedhetjük meg olyan mozdony közleke-
dését, amely ezt a feszültséget a kritikus 
érték fölé emelheti. A szabvány előír tartó-
san és rövid ideig fenntartható állapotot. 
Az öt percnél hosszabb időre vonatkozó, 
azaz tartósan fenntartható határérték a 
27,5 kV (U

max1
), illetve fennállhat 1 s és 5 

perc közötti időtartamig 29 kV (U
max2

). Az 
1 s-nál rövidebb idejű feszültségekre vo-
natkozóan a szabvány a 3. ábrán pirossal 
látható 29 kV és 38,75 kV közötti logarit-
mikus skálát adja meg.

A rövid idejű túlfeszültség vizsgálatát 
a vontatójármű villamos fékezése közben 
történő alállomási kikapcsolással vizsgál-
juk. A zárlathoz hasonlóan itt is érzékel-
nie kell a mozdonynak, hogy megszűnt a 
tápfeszültség, ezért nem táplálhat a háló-
zatra. A reagálás általában néhány perió-
dus után bekövetkezik, azonban eddigre 
már túllépheti a megengedett maximális 
feszültséget a hálózat, ami által káros túl-
feszültségnek tesz ki más (helyhez kötött) 
berendezéseket vagy mozdonyokat.

A felvett tranziens időfüggvények műszer-
ről történő exportálása után kardinális 
kérdés az effektív érték számításának 
módszere. A szabványban található elő-
írással való összehasonlítás csak akkor 
lehetséges, ha az időfüggvényből egy 
időtartamfüggvényt készítünk. Erre a szá-
mítási eljárásra 2011-ben Lars Buhrkall, a 
Bombardier erre a feladatra felkért szak-
értője tett javaslatot, mivel véleménye 
szerint a MÁV akkori eljárása nem felelt 
meg a szabvány szellemének. Ezen el-
járás („Variable RMS Window Method”) 
módosított verzióját használjuk jelenleg 
a feldolgozáskor. A szabvánnyal történő 
összehasonlításhoz a következő lépések-
re van szükségünk:
–  Feszültség időfüggvényének rögzítése 

megfelelően nagy mintavételezési frek-
venciával.

–  Négyzetes effektív érték (RMS) számí-
tás, 20 ms-os időablakokkal, az abla-
kok között legalább 50 százalék átla-
polással.

–  A legnagyobb U
RMS

 a 20 ms és 1 s kö-
zötti összes időtartamra (20 ms, 21 ms 
… 1 s).

–  A maximális értékek összevetése az 
MSZ EN 50163:2013 szabvány görbé-
jével.

A kiértékelés során 95 százalékos átla-
polást alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy 
1 ms-onként léptetjük az RMS-t számító 
ablakot. Fontos kiemelni, hogy időtarta-
mokat hasonlítunk össze, amelyek idő-
rendben nem feltétlenül egymást követik. 
Azaz pl. a 21 ms-ig fennálló legnagyobb 
feszültség egy mérés időfüggvényét néz-
ve nem feltétlenül a 20 ms-ig fennálló leg-
nagyobb feszültséget követi. 

A mérés során rögzített (50 Hz-es, 
szinuszos) időfüggvényt nevezzük U(t)-
nek, ebből kell előállítani az időtartam-
függvényt. Minden léptetéssel 20 ms-os 
RMS-t számítunk, és ezt az U

RMS
 értéket 

felírjuk az adott időponthoz, ebből adódik 
az U

RMS
(t) függvény. A négyzetes effektív 

érték (U
RMS

) számítása a következő képlet-
tel történik:

adott időtartamig fennálló legnagyobb fe-
szültséget. Az eljárás matematikai leírása 
a következő:

A méréshez ms-onként hozzárendelt 
U

RMS
 értékeken időablakot csúsztatunk 

végig, tehát érintjük a teljes U
RMS

(t) függ-
vényt. Mivel egy adott ponthoz tartozó 
RMS érték 1 periódusnyi, azaz 20 ms 
átlagolással készült, ezért a 20 ms-os 
időablak egyesével vizsgálja az értékeket. 
A hosszabb időtartamokra vonatkozó idő-
ablakok a következőképpen működnek. 
Megvizsgálják az adott ablakon belül talál-
ható legkisebb 20 ms-os átlag értéket, és 
ezeket a teljes U

RMS
(t) függvényen végig 

gyűjtjük, majd ezek közül kiválasztjuk a 
legnagyobbat. Így kapjuk a mérés során, 

A 2. lépésen könnyű szemléltetni, 
hogy először miért kell a minimumot vá-
lasztani. A 21 ms-nál vizsgált két érték 
közül biztosan a legkisebb érték fog csak 
21 ms-ig fennálni, mivel a nagyobb érték 
már a 20 ms-os vizsgálatkor szerepelt. És 
ugyanígy igaz ez az összes többi lépés-
re. Ezt a vizsgálatot a szabvánnyal való 
összevethetőség miatt 1 s-ig folytatjuk, 
azonban jellemzően az első néhány peri-
ódus szokott kritikus lenni.

A 2. ábra egy tranziens felvétel ered-
ménye, amelyen az alállomás kitáplált ára-
ma és a felsővezetéki feszültség látható. 
Az alállomási megszakító kikapcsolása 
után az áram 0 lesz, erre kellene a vontató-
járműnek főmegszakító kikapcsolással re-
agálnia, azonban 12 perióduson keresztül 
55 kV-nál nagyobb csúcsértékű feszültsé-
get táplált a hálózatra. Ennek kiértékelé-
sét mutatja be a 3. ábra. Jól látható, hogy 
a jármű által okozott, 42 kV effektív értéket 
meghaladó feszültség (kék) hosszan túllé-
pi a szabvány által a hálózatra megenge-
dett legnagyobb értéket (piros).

Kritikus mérések – visszatáplálás
(MÁV P-6876:2004,
MSZ EN50388:2012)

A villamos vontatójárművekre vonatkozó 
feltétfüzet (MÁV P-6876:2004) vállalati 
előírásként kimondja, hogy a MÁV hálóza-
tán nem közlekedhet olyan jármű, amely a 
meddő energia viszonyokat kapacitív irány-
ba tolja. A felvett/leadott áramnak mind 
vontatási, mind visszatáplálási üzemmód-
ban enyhén induktív jellegűnek kell lennie. 
Az üresen járó felsővezetéki hálózat kapa-
citív meddő teljesítményt termel. A vizs-
gálat idejére összekötött két tápszakasz 
jellemzően -350 kVar és -500 kVar közötti 
értékkel jelenik meg a regisztráció során. 
Ezt a mérés elején, a vontatójármű bekap-
csolása előtt mérjük, és onnantól ez az 
érték tekinthető a nulla pontnak. Amennyi-
ben negatívabb irányba tolódik el a meddő 
teljesítmény, úgy biztosak lehetünk abban, 
hogy azt a jármű okozza. Erre látható egy 
példa a 4. ábrán. A kék görbe a hatásos, 
a zöld pedig a meddő teljesítményt mutat-
ja. Látható, hogy a jármű negatív hatásos 
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Erfahrungen der starkströmigen verträglichen Prüfungen 
der elektrischen Triebfahrzeuge
Die Systemverträglichkeitsprüfungen untersuchen 
die Wirkung zwischen dem ganzen Energiesystem 
(Umspannwerken, Energieversorgungsystem, Oberleitung) 
und Elektrolokomotiven oder EMUs. Der Artikel befasst sich 
mit den Zielen der Messungen, der kritischen Einstellungen 
der Fahrzeugsoftware und den Verarbeitungsmethoden von 
Daten. Die Zusammenfassung beschreibt die zukünftigen 
Pläne und enthält einen Aufruf zur Handlung.

Experiences on compatibility tests of electric vehicles
The system compatibility tests of electric vehicles examine 
the interaction between the substations, energetic systems, 
the overhead contact line and the electric locomotives or 
EMUs. The article is about the aims of the measurements, the 
critical setting of the vehicle’s software and the processing 
methods of data. The summary describes the future plans, 
and includes call to action.

teljesítményéhez (visszatáplálás), negatív 
meddő teljesítmény (kapacitív) tartozik. 
Ugyanez nem jelentkezik vontatási üzem-
módban, a meddő viszonyokat induktív 
irányba tolja a jármű.

Következtetések és fejlesztések

Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, 
hogy villamos paraméterek és üzemvitel 
szempontjából a korszerű villamos jármű-
vek a szilícium, illetve tirisztoros egyen-
irányítós mozdonyokhoz képest nagy elő-
relépést jelentenek. A vizsgálatok során 
előforduló nem megfelelő paramétereket 
szinte mindig a szoftveres beállítás hibája 
okozza. Ez új kihívást jelent, de egyben 
lehetőségeket is rejt magában. 2016 óta 
bevezettük a méréseink során a helyszí-
ni kiértékelést, mivel az új műszerek és a 
szoftveres fejlesztés gyors adatfeldolgo-
zást tett lehetővé számunkra. Ezáltal rög-
tön visszajelzést tudunk adni a vonat sze-
mélyzetének a javítandó hiányosságokról. 
Mivel a legtöbbször ez szoftveres változ-
tatással kiküszöbölhető, ezért előzetes 
felkészüléssel elkerülhető a megismételt 
mérés. Örömömre szolgált az első olyan 

alkalom, amikor egy motorvonat gyártói 
a mérésre több szoftververzióval érkez-
tek, és az első sikertelen mérés után a 
fedélzeti programot frissítve, minden pa-
raméter szempontjából megfelelt a jármű. 
Az ismétlések számának csökkentése az 
emberi erőforrás szűkössége és az egyre 
nehezebben hozzáférhető szabad pálya-
kapacitás miatt is szükséges.

Üzemeltetői szemmel azt mondhatom, 
hogy a hálózatunk védelmének érdeké-
ben a TSI-k bevezetése ellenére sem 
tekinthetünk el a saját vizsgálatoktól. A 
jármű gyári tesztjei és gyártói nyilatko-
zatok nem helyettesíthetik a valós üzemi 
körülmények közötti vizsgálatát. A hálóza-
tunk, még ha teljesíti is az átjárhatósági 
előírásokat, tartalmaz olyan egyedi meg-
oldásokat, elemeket, amelyek nem fordul-
nak elő egy tesztpályán sem. Az egy-egy 
rendszerelemet érintő vállalati előírásokat 
magasabb szintre kell emelnünk, és azo-
kat a nemzetközi vállalatok számára is el-
fogadható módon ki kell hirdetnünk.

Az elmúlt négy évben vizsgált hat új jár-
műből öt esetében találtunk olyan üzem-
állapotot, amely fennállása esetén nem 
felelt meg a fent említett szabványoknak. 

Ezért véleményem szerint a pályahálózat-
üzemeltetőnek a valós üzemi körülmé-
nyek közötti mérések jogát bizonyos szin-
tig a jövőben is fenn kell tartania.
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szültségei

[2]  MSZ EN 50388:2012 Vasúti alkalma-
zások. Energiaellátás és a gördülőál-
lomány. Az együttműködéshez szük-
séges, az energiaellátás (alállomás) 
és a gördülőállomány közötti koordi-
náció műszaki ismérvei

[3]  MÁV P-6876/2004 Feltétfüzet
[4]  Buhrkall, L. Analysis of measured and 

recorded data, regarding overvoltage 
requirements in EN 50163, 2011

[5]  Bodnár I., Ikker P., Novák M., Vaj-
da M.: Discussion On Calculation 
Methods by Locomotive’s High-
Voltage Measurements (2017), elő-
adás

[6]  MÁV Technológia i Központ TEB 
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tok jegyzőkönyvei

2. ábra: Tranziens áram (kék) és feszültség (zöld) mérés
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és egy kiértékelt RMS-időtartam függvény (kék) összevetés

4 . ábra: Teljesítményviszonyok vontatási
és villamos fék üzemmódban
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Milyen szfinx? Nem, nem a thebai vagy 
az egyiptomi szfinxről lesz szó, bár ka-
puőrzéshez van köze a témának. Mielőtt 
közelebbről megvilágítanám a címben 
szereplő fogalmat, egy kis előretekintés 
következik. Ehhez csukjuk be a szemün-
ket, felejtsük el a napi problémáinkat a 
jelenlegi berendezésekkel, és képzeljük 
azt, hogy eltelt 20–30 év. Azon túl, hogy 
a vonatok többsége ETCS-sel közleke-
dik (kiváltképp a tranzit folyosókon), az 
EVM visszaszorul, hogyan fog kinézni az 
ekkor korszerűnek számító berendezés? 
Erről szól a cikk első fele, majd a máso-
dik felében teszek egy kísérletet annak 
érzékeltetésére, hogy ez megvalósítható, 
létezik hozzávezető, gazdaságilag is ér-
telmezhető migrációs stratégia, és ehhez 
első lépésben Magyarországnak sem kell 
sokat tennie.

1. Az új generáció:
a digitális biztosítóberendezés

Jelenleg Magyarországon és Európában 
is az elektronikus biztosítóberendezések 
korát éljük. Ezek a berendezések lehe-
tővé tették a számítástechnikából ismert 
gazdag funkcionalitás meghonosítását, a 
vasúti szolgáltatás minőségének jelentős 
javítását, például a menetrendi konflik-
tuskezelő rendszerek bevezethetősége 
által. A számítástechnikai alkatrészek 
rövidebb életciklusa nemcsak itthon, de 
Európában is fejfájást okoz. Az is látszik, 
hogy egy-egy alkatrész, alrendszer újabb 
típusúra cserélése, vagy egy meglévő 
elektronikus biztosítóberendezés későb-
bi bővítése, átépítése sem olyan magától 
értetődő, mint azt az elején reklámozták. 
(Bár azért az továbbra is igaz, hogy még 
egy nagyobb átalakítás miatti szoftvercse-
re is belefér egyetlen éjszakába, ami a 
vonatközlekedés zavartatását illeti, az ösz-
szes többi előkészítés és vizsgálat gond 
nélkül lefolytatható.) Ezek az előzmények 
vezettek az új struktúra kialakításához, a 
berendezések alrendszerekre bontására. 
Az alrendszerek határait, kapcsolatait úgy 
kell definiálni, hogy azok mentén egy-egy 
alrendszer könnyen cserélhető legyen. [1]

1.1. A csatlakozó csereszabatossága 
(kompatibilitása)
Először egy kis analógia: annak idején a 
szabadkapcsolású berendezéssel szem-
ben is nagy előnyt jelentettek a D55, majd 
később a D70 egységei. Itt az előbb em-
lített cserélhetőséget, bármely későbbi 
alapkapcsolás-módosítás bevezethető-

Eulynx!
KŐVÁRI MÁTYÁS

ségét az tudja legjobban szavatolni, ha 
az új egység (még akár annyira új is, hogy 
jelfogók helyett PLC-t tartalmaz…) duga-
szai, Tuchel pontjainak kiosztása ugyan-
olyan, mint a korábban alkalmazott egy-
ségé. Nincs ez másképp az elektronikus 
biztosítóberendezésekkel sem. Míg az 
első berendezések gyártásakor ez még 
nem volt magától értetődő, de ma már 
egyértelművé vált, hogyha ilyen (minimum 
egy vasútállomásnyi) méretben kell fizikai 
és logikai – esetenként önálló hardver-
rel rendelkező – komponenseket össze-
kötni, akkor arra az Ethernet / IP / TCP 
(UDP) hálózati technika fogja az alapokat 
szolgáltatni.

Ezzel le is írtuk az új generációs digi-
tális biztosítóberendezés első követel-
ményét: a komponensei Ethernet / IP 
hálózaton legyenek összekötve. A gaz-
daságosság felé tett következő lépés, 
hogy az OSI rétegmodell hálózati, szállítói 
rétege fölé meghatároztak egy biztonsági 
réteget, amely az általános biztosítóbe-
rendezési követelmények kielégítésére 
szolgál (pl. reakció üzenetkésés esetén 
stb.). Ennek a lépésnek gazdasági je-
lentősége van: e réteg alkalmazásával a 
hálózati és az alatti rétegekben dolgozó 
elemek kereskedelmi forgalomban szé-
les körben kapható (COTS = commercial 
of the shelf) alkatrészekből felépíthetők, 
nem kell speciális biztosítóberendezési 
igényekre külön kis szériás módon fej-
leszteni őket. (Természetesen azért ne az 
otthoni switch-ekre gondoljunk, hanem 
ipari kivitelűekre, hiszen rendelkezésre 
állási és környezeti követelményeknek 
azért meg kell felelniük.) [2]

1.2. Az új ötlet a rendszer felépítésé-
ben (architektúrában)
Azt már tehát tudjuk, hogy amilyen széles 
körben csak lehet, IP alapú megoldáso-
kat fogunk használni a jövő digitális be-
rendezéseiben. Vessünk egy pillantást a 
jelenlegi Dominó berendezésnek meg-
felelő struktúrára (1. ábra). Tartsuk meg 
ezt a funkcionális felosztást, de cseréljük 
a kapcsolatokat IP alapúra (2. ábra). Az 
első, ami feltűnik, hogy a felső rész, ahol 
a központi logikai egység és a kezelőfelü-
let közé került be az IP alapú kapcsolat, 
már jórészt megvalósult, gondoljunk csak 
az újfajta távvezérlő/távkezelő berende-
zésekre, de akár a Prolan Elpult-jára, és 
máris láthatjuk, hogy ez még jelfogós be-
rendezés mellett sem egy teljesen elvete-
mült koncepció. 

Mi a helyzet az ábra alsó részével, 
ahol a kültéri objektumok (field elements) 
vannak bekötve? Ma már nem utópia el-
képzelni olyan hálózati switch-eket, ame-
lyek akár a pálya menti szekrényekben 
uralkodó környezeti viszonyok mellett is 
működőképesek. Ha ilyen van, vizsgáljuk 
meg egy kicsit, mire lehet még szükség 

egy kültéri objektum üzeméhez? Egyrészt 
működtető energia (főleg váltóhajtómű 
esetében), másrészt vezérlési, illetve ál-
lapot (visszajelentési) információ a köz-
ponti logika felől/felé. Az energiát bizto-
sítani lehet helyi szinten, vagy egy adott 
állomásvégi objektumokat tápsín jelleggel 
egy erősáramú földkábelre felfűzve (ha-
sonlóan a mai vonali berendezések táplá-
lásához). Az információs kapcsolatot pe-
dig ipari kivitelű switch-ek szolgáltatják, 
amelyek egy-egy állomásvégen lehetnek 
akár egy optikai gyűrűre fűzve. Ez nagy-
ban egyszerűsíti a kábelezést, miközben 
növeli a rendelkezésre állást, csökkenti 
az elektromágneses zavarérzékenysé-
get (optika). Tehát a digitális berendezés 
kültéri objektumainál az áramellátás és 
az információszállítás szétválik. Az előbbi 
többé nem biztonsági (csak rendelkezés-
re állási) kérdés és helyi szinten megold-
ható, vagy több objektum egy táplálásra 
fölfűzhető, míg az utóbbi biztosításához 
csak annyi kell, hogy a biztosítóberen-
dezési célú IP hálózatnak az adott ob-
jektumnál legyen egy végpontja (point of 
presence). [4]

1.3. A központi logika
Egy fontos hozadék: az IP hálózatnak kö-
szönhetően az új digitális struktúrában a 
központi logika és a kültéri elem közti ál-
lítási távolság korlátja megszűnik! Sőt, ha 
jobban megnézzük a 2. ábrát, akkor lát-
ható, hogy a központi logikának jóformán 
csak IP kapcsolatai maradnak. Ez pedig 
az egészet tulajdonképpen egy olyan al-
kalmazássá teszi, amely akár felhőbe, 
szerverparkba költöztethető, lehetőleg a 
hardware platformtól függetlenítve! Gaz-
dasági szempontból egyszerűbbnek tűnik 
sok szétszórt jelfogó helyiség helyett a 
KöFi központ mellett működő szerverfel-
hő fenntartása. [5] (Már arra is vannak el-
képzelések, hogy ebben a felhőben a biz-
tosítóberendezési logika egyáltalán nem a 
hagyományos módon szerveződne… [6])

Nem szabad elfelejteni, hogy ehhez 
egy robusztus adatátviteli hálózatra van 
szükség. A biztosítóberendezési adatfor-
galom nem nagy sávszélességű, össze-
hasonlítva egy tévécsatornával, de még 
akár egy beszédhang átviteléhez képest 
sem. Ám a minőségi elvárások (rendel-

1. ábra: D55 rendszerfelépítés [3]
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kezésre állás, késleltetés, táviratvesztés 
maximális mértéke) magasak. A GSM-R 
projektben épülő MPLS törzshálózat al-
kalmas lehet e feladat ellátására, tehát a 
hálózati igény költséges plusz beruházást 
nem jelent, a kiépítése jelenleg is folyik.

A migráció első lépéseként az is egy 
lehetőség, hogy a meglévő elektronikus 
biztosítóberendezési magba fejlesztjük 
bele az új IP alapú interfészt a környező 
biztosítóberendezési objektumok felé. 
Ennek akkor lesz jelentősége, ha például 
egy meglévő elektronikus biztosítóberen-
dezést szeretnénk bővíteni egy forgalmi 
kitérővel vagy egy deltavágánnyal, amely 
már nem fér bele a jelenlegi állítási távol-
sági korlátokba. Például a Thales Elektra2 
berendezése a beltéri elemvezérlő szint 
(az EC = Element Controller) elem helyett 
EEC (korábbi nevén EC-MUX) alkalmazá-
sával alkalmassá válik egyedi kültéri elem-
vezérlők SEC =Single Element Controller) 
befogadására. [7]

1.4. Elemszint
A kültéri objektumok vezérlését elsőre úgy 
képzelhetjük el, mint a pálya menti biz-
tosítóberendezési elemek mellé lerakott 
kültéri szekrényeket, amelyekben (mint a 
vonali szekrényekben) egy kis áramellá-
tás és hálózati rész található. Ez a digitális 
biztosítóberendezés koncepciójában és a 
3. ábrán látható egyik első ilyen pilot-be-
rendezésben is így van. [4], [5] 

Mi a helyzet az utolsó néhány méterrel, 
amely a szekrény és a tényleges objektum 
között helyezkedik el? Itt több lehetőség 
is adódik:
–  Lehet bármilyen új interfész, tekintet-

tel a szekrény és az objektum közti kis 
távolságra. Lehet például nyolcvezeté-
kes váltóvezérlés, hiszen itt az érszám 
növekedése már nem okoz szignifikáns 
költségnövekedést. 

–  Vagy lehet a standardizált ipari interfé-
szek mintáját lefelé kiterjesztve például 
CAN Bus. Ezt alkalmazza a Thales a 
fényjelzőt vezérlő SEC (Single Element 
Controller) koncepciójában az iLED 
termékkel. (4. ábra) [7] 

–  Harmadik lehetőségként lehet a meg-
lévő mai megoldásokra támaszkodni, 
tehát lehet a jól ismert négyvezetékes 
váltóvezérlés vagy izzós fényáramkör. 
Ilyenkor csak annyi a változás, hogy a 
kültéri elem eddig hagyományosan a 
jelfogó helyiségben elhelyezett vezér-
lési/ellenőrzési ellenpárja kikerül egy 
kültéri szekrénybe. A Thales előbb 
említett SEC alrendszerének van ilyen 
hagyományos izzós fényáramkört meg-
hajtó változata is, amely például Svájc-
ban üzemel. [7]

A harmadik lehetőségnek a meglévő infra-
struktúra miatt van nagy jelentősége. Így 
elképzelhető az, hogy külsőtéren nem vál-
toztatunk semmit, csak a meglévő beltéri 
berendezéseket cseréljük le az új digitális 
berendezés elemvezérlőire. 

A legjobb hír, hogy egy állomáson be-
lül többféle megoldás is kombinálható, 
így például az előző fejezetben említett 
berendezésbővítés esetén a távoli objek-
tumvezérlő elemek lehetnek kültéri szek-
rényben, míg az állomás területén már 
megépült többi elemé maradhat a meg-
lévő megoldás a hagyományos külsőtéri 
kábelezéssel.

1.5. Diagnosztika
Ha minden elemvezérlő önálló IP hálózati 
hozzáféréssel rendelkezik, akkor belátha-
tó, hogy ez a hálózat az egyes elemektől 
származó diagnosztikai információk be-
gyűjtésére is alkalmas lehet. Az informá-
ciók feldolgozhatók egy központi helyen 
(biztosítóberendezési diszpécserszolgá-
lat), vagy továbbíthatók mobil eszközök-

re is (készenléti szolgálat). Fontos meg-
említeni, hogy akár statisztikai (big data) 
elemzésen alapuló technológiák is beve-
zethetővé válnak. [5] Az igazsághoz hoz-
zátartozik, hogy a diagnosztikai hálózatot 
kellő körültekintéssel el kell választani a 
biztosítóberendezés vonatforgalmat befo-
lyásoló funkcionális célú biztonságkritikus 
hálózatától. A visszahatás-mentességet 
biztosítani kell. A jogszabályok a vasutat 
kritikus infrastruktúraként deklarálják, 
ezért a funkcionális adatátviteli hálózatot 
az illetéktelen hozzáféréstől védeni kell. 
[9] Ma tipikusan azzal védekezünk, hogy 
csak zárt hálózati működést engedélye-
zünk. A jövőben is a hálózat szegmentá-
lása a védekezés fontos tényezője lesz. 
A központi szint diagnosztikája (de a vé-
delme is), ha az elképzelt szerverparkba 
telepített felhő jellegű megoldásra gon-
dolunk, akkor a mai IT (például banki stb.) 
megoldásokéhoz hasonlóan szervezhető.

1.6. Gazdasági előnyök
Rövid összefoglalóként egy-egy aspektus 
a gazdaságosság felől közelítve:
–  A vaskos csillagszerű állomási kábel-

hálózat helyett egy sokkal egyszerűbb 
felépítésű és zavartűrőbb busz jellegű 
gyűrűs optikai vagy réz alapú informá-
ciós és párhuzamosan egy energiaellá-
tási hálózatot kell telepíteni.

–  Ahol van, ott a meglévő kábelhálózat és 
kültéri megoldások is beilleszthetőek 
a rendszerbe. 

–  A hálózati elemek az iparban széles 
körben használt elemek, egymással 
csereszabatosak (speciális átalakítási 
igény nincs).

–  Az állítási távolsági korlátok a mai érte-
lemben megszűnnek, a berendezések 
elhelyezése egyszerűsödik, a költsé-
ges jelfogóhelyiség, mint magasépítési 
elem többé nem szükséges.

–  A szélesebb körű, pontosabb diagnosz-
tikai információ segíti a fenntartást. 

–  Az IP alapú interfészek mentén az 
egyes alrendszerek cserélhetők, meg-
újíthatók, segítségükkel akár hibrid 
berendezés is építhető, a folyamatos 
migráció lehetősége biztosított.

Az utolsó pontnál meg kell állni egy kicsit. 
Általános gazdasági tétel, hogy vevőként, 
megrendelőként szerencsésebb, ha az 
eladókat, szállítókat versenyhelyzetbe le-
het hozni. A monopolhelyzetű szállítókkal 
szemben a vevő alkupozíciója gyengül. 
Ma jellemzően az a gyártó, aki az első be-
rendezést, alrendszert telepíti egy adott 
földrajzi helyre, egy későbbi bővítésnél, 
más rendszer csatlakoztatásánál a ver-
senytársaival szemben előnyt szerez a 
monopolisztikus helyzetéből adódóan. 
(Ezt írja le az angol „vendor lock in” kifeje-
zés.) Hogyan lehet ezt megtörni? Minden 
szállítótól ugyanazt az interfészt kell meg-
követelni. Így egy szabványos interfész 

2. ábra: digitális biztosítóberendezési 
architektúra
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mentén csatlakozó projektre bárki ajánla-
tot tud tenni. (Például egy újabb nyíltvonali 
útátjáró létesítésére akár egy olyan gyártó 
is, aki egyébként nem tudna teljes állomá-
si és nyíltvonali rendszert szállítani. [5]) 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy en-
nél azért egy kicsit több kell ahhoz, hogy 
ez tényleg így lehessen: az eredeti rend-
szer szállítói szerződésében opcióként 
rögzíteni kell az újabb szabványos kapcso-
lat beépítésének egységárát. Lényeges, 
hogy itt csak egy-egy specifikus alkal-
mazás bővítésére kell gondolni egy olyan 
megoldással, amelyet amúgy a megvásá-
rolt generikus alkalmazás már tud, annak 
megváltoztatása nélkül. (D55 nyelvre for-
dítva: ha a berendezés első telepítésekor 
rögzítjük, hogy hogyan fogjuk az egységek 
árát egy későbbi bővítéshez meghatározni, 
majd a bővítés alapkapcsolási esetekkel új 
egységek vásárlásával megoldható egy-
ségmódosítás nélkül, akkor ezt a későbbi 
projektet nem érheti kellemetlen financiális 
meglepetés az első részéről.)

2. Hol érdemes kezdeni?

Az interfészek szabványosításával a cse-
reszabatosságot, a különböző gyártók 
által gyártott berendezések összeköthe-
tőségét igyekszünk előmozdítani. Hol for-
dul elő ez leginkább napjainkban? Amikor 
egy-egy állomást vagy egy állomásközt 
újjáépítünk, akkor azt a felújítás határa-
in illeszteni kell az ott található meglévő 
biztosítóberendezésekhez. Ez ma még 
az esetek többségében valamilyen jelfo-
gós illesztést jelent, de egyre többször 
lesz szükség két különböző gyártású 
vagy generációjú elektronikus berende-
zés közti csatlakozásra is. Ennek igénye 
már komolyan felmerült, például Székes-
fehérvár (Thales Elektra2) – Ódinnyés 
(Siemens Simis-IS) esetében. (Ott végül 
más elveken nyugvó, nem a legideálisabb 
megoldás született.) A szabványos digi-
tális interfészek definiálását célszerű a 
projekthatárokon megvalósítandó interfé-
szekkel kezdeni. Ezek az utolérés és el-
lenmenet kizáró kapcsolatot (ideértve az 
előjelzés-átvitel funkcióját is, rövid névvel 
blokk-kapcsolatot), valamint az állomásra 
visszajelentett vonali útátjárók kapcsola-
tát (különös tekintettel az állomási indítá-
súakra) ölelik fel. 

Ha a két említett funkcionális interfész 
rendelkezik egy-egy IP alapú szabványos 
kommunikáció specifikációjával, akkor 
még akár egy olyan termék is gazdasá-
gosan kifejleszthető, amely ezt a digitális 
interfészt egy jelfogós biztosítóberende-
zéshez valósítja meg. (5. ábra) Az „illesztő 
egység” lehet pl. egy VSV vagy ÜB funkci-
ót ellátó egység, de akár egy nagyon távo-
li váltó mellé telepített újfajta elemvezérlő 
beltéri párja is!) Ezzel lehetne akár kisebb 

dominós állomásnyújtásokat (pl. Siófok) 
megoldani, illetve az említett új elektroni-
kus berendezés-telepítési projekthatáro-
kon az illesztést az adott projektben szál-
lított új berendezés típusától függetlenül, 
alapkapcsolásszerűen megvalósítani. 

Amikor különböző gyártmányú be-
rendezéseket egyazon KöFi körzetbe 
szeretnénk összevonni, akkor is előkerül 
a közös interfész kérdése. A cikk utolsó 
részében a vonali útátjáróhoz használható 
digitális interfészt fogom részletesebben 
bemutatni.

3. Végül most akkor
mi az az Eulynx?

Az Eulynx-et a vasúti infrastruktúra-fenn-
tartó (jellemzően állami) cégek hozták 
létre azért, hogy egységbe tömörülve az 
európai méretű multinacionális gyártóvál-
lalatok egyenlő súlyú tárgyalópartnerei-
vé válhassanak, miközben mindannyian 
megtarthassák és érvényesíteni tudják 
a saját speciális nemzeti igényeiket. A 
hasonlóságok harmonizálása által nem 
kell mindenkinek külön-külön kisszériás 
fejlesztésekbe kezdenie, illetve az adap-
tációk hibakockázata is csökken az újra-
hasznosíthatóság magasabb minőségű 
biztosításával. 

Az Eulynx a biztosítóberendezési al-
rendszerek közötti interfészeket szabvá-
nyosítja. Ezzel lehetővé teszi különböző 
gyártók berendezéseinek összekapcso-
lását, a szállítók egy-egy földrajzi terüle-
ten történő monopolisztikus helyzetének 
megtörését. A szabványosítás a távközlé-
si (OSI) rétegmodell valamennyi szintjét 
felöleli. Az alsó rétegekben közönséges 
IP hálózatot tartalmaz. A fő újdonság az 

eddig ismert kezdeményezésekkel szem-
ben, hogy ez már az alkalmazási réteget is 
specifikálja. (Fontos különbség azonban 
a korábbi Eurointerlock kezdeményezés-
sel szemben, hogy ez nem a teljes funk-
cionalitást, hanem csak az interfészeket 
specifikálja. Vagyis csak a nyelv szavait, 
de nem a mondandót.) 

Nem utolsósorban mindezt formális 
nyelvek alkalmazásával, az európai szab-
ványcsalád (EN 50126, EN 50128, EN 
50129, EN 50159) maximális szem előtt 
tartásával teszi. (Itt külön érdemes meg-
említeni, hogy ezekből tavaly és idén új 
kiadás lépett/lép érvénybe, amely a gyártó 
és az üzemeltető felelősségét az előzőhöz 
képest érthetőbben elhatárolja, tisztázza.)

3.1. Hol tartunk ma?
Az Eulynx-nek 12 infrastruktúra-üzemel-
tető vasúttársaság vált a tagjává. A Német 
Államvasút (DB) is az alapítók között volt 
2014-ben, és a korábbi önálló NeuPro 
(Neue Produktionsverfahren) nevű kezde-
ményezését összehangolta vele. A speci-
fikációk 3. sorozatát (baseline) a szövet-
ség 2018 végén tette közzé. [10]

Németországban már „forgalomsza-
bályozó próbaüzembe” helyezték az 
első kísérleti rendszert 2018 tavaszán, 
Annaberg-Bucholz Süd állomáson. (Ez 
először még csak külön, a NeuPro prog-
ram keretében épült át 2016-ban, a meg-
lévő Siemens Simis-D típusú berendezés 
átalakításával.) További öt projekt és egy 
újfajta engedélyeztetési eljárás kapcso-
lódik a témához. [11] Tavaly Norvégia az 
ETCS kiépítéséhez kapcsolódóan írt ki és 
ítélt oda nagy tendert, amelyben olyan be-
rendezések szállítását írták elő, amelyek 
az Eulynx specifikációi szerint vannak ösz-
szekötve. [12] 

Mint látható, a kezdeményezés még 
gyerekcipőben (a Hype görbe elején) jár. 
[5] Várható, hogy amint az alkalmazások 
mennyisége eléri a kritikus tömeget, a 
népszerűség egyszer csak átbillen, és 
az alkalmazása már olyan alapfeltétellé 
válik, hogy nélküle nem lehet terméket 
forgalmazni. Pláne, ha ezt még az említett 
szövetségi, politikai nyomásgyakorlás is 
segíti. Valami hasonló történt az USB-s 
mobiltelefon-töltők esetében.

3.2. Hogy néz ki közelebbről?
A specifikáció interfészek sorozatából áll. 
Minden interfésznél az alsóbb rétegekben 
IP/UDP és a Rasta (=Rail Safe Transport 
Application) protokoll van előírva. [13] A 
sokféle funkcionális interfész a távközlési 
alkalmazói rétegben három fő csoportba 
sorolható:
–  a kültéri objektumok felé a zárt hálózati 

funkcionális elemvezérlő interfészek,
–  a forgalomirányító berendezések felé 

nyílt hálózati funkcionális interfészek,
–  diagnosztikai célú interfészek.

3. ábra: Digitális biztosítóberendezés 
elemvezérlője Annaberg-Bucholz Süd 

állomáson [8]
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Az előbbi kettőbe tartozókat SCI (Stan-
dard Communication Interface) előtag-
gal jelölik, és a szabványosítási munkát 
ezekkel kezdték. Ha jobban szemügyre 
vesszük ezeket az interfészeket, főleg az 
elemvezérlőket, megállapítható, hogy a 
vasutak többségénél ezek funkcionálisan 
hasonló módon működnek, az itt cseré-
lendő információ mennyisége véges, még 
a nemzeti sajátosságokat jelentő variáci-
ók bedolgozása után is. 

A követelményeket az IBM Rational 
Doors nevű követelménykezelő terméké-
vel tartják karban, az ábrákat SysML-ben 
készítik. A Doorsból olvasható doku-
mentum formátum exportálható. Minden 
egyes követelmény meg van jelölve (cím-
kézve), hogy az mely vasúttársaságokra 
érvényes. A SysML az UML Unified Mo-
delling Language egy formális rajzolási 
technika kifejezetten műszaki rendszerek 
működésének leírásához. [11]

Alább egy ilyen SCI részletesebb be-
mutatása következik. Az útátjáróét válasz-
tottam, azért, mert itt található a legtöbb 
nemzeti eltérés. Mégis látható lesz, hogy 
a magyar követelmények sem véglete-
sen egyediek, illetve a magyar variáció 
beillesztése a specifikációba könnyedén 
megoldható. Másrészt azért választot-
tam pont ezt az interfészt, mert a koráb-
ban említett projekthatármenti probléma 
megoldásához (a blokk interfész mellett) 
elsősorban ez a vonali sorompókhoz (is) 
értelmezett interfész lehet a kulcs.

3.3. SCI – LC, az útátjáróhoz tartozó 
interfész alkalmazási rétege
Az útátjárók esetében a következő gene-
rikus táviratokat definiálták (zárójelben 
megadom a hivatalos angol megneve-
zéseket is, néhol a szó szerinti fordítás 
helyett a specifikációból [14] kiolvasható 
magyar viszonyok közt elterjedt vagy a 
magyar feltétfüzet [15] szerinti megneve-
zést használom):

A sorompó felé:
–  Lezárás (Activation)
–  Lezárás megszüntetése (Deactivation)

A sorompó felől:
1.  Sorompó funkcionális állapota (LX 

functional status)
2.  Útátjáró visszajelentés (LX monitoring 

status)
3.  Útátjáró hibaállapot (LX failure status)

Mindegyik táviratban több jelentést hor-
dozó bit van, ezeket később részletezem. 
Van még egy nem generikus, vagyis nem 
minden országban használt, jelenleg csak 
a britek és a hollandok által megkövetelt 
táviratpár, de ha Magyarország csatlakoz-
na, valószínű a mi jelünk is mellé kerülne. 
Ez a következő:

4.  Helyi (vágányzári) üzem (Local control 
/ Request for local control)

A teljesség kedvéért van még jó néhány 
üzenet, amelyet más vasutak használnak, 
de a magyar megvalósításban valószínű-
leg nincs rá szükség:
5.  Behatás késleltetése (Szlovénia, Né-

metország)
6.  Csapórúdvezérlés megállítása, újrain-

dítása (Svédország, Norvégia)
7.  A kiürítési terület felügyeletének áthi-

dalása (Norvégia)

Vegyük sorra a táviratokat. A behatást 
(1. távirat Lezárás / Activation) alapvető-
en vágányfüggő használatra tervezték. Az 
üzenet szerkezete lehetővé teszi, hogy 
nemhogy vágány, de vágányútfüggő le-
gyen a behatás közlése. (Ez több beszá-
molt vonat esetén lehet érdekes.)

De ugyanebben az üzenetben lehet 
a kézi lezárást (unconditional) is közölni. 
Ilyen lezárást használnak az Eulynx-hez 
csatlakozott államok közül Nagy Britanni-
ában, Hollandiában, Luxemburgban, Nor-
végiában és Szlovéniában, de Magyaror-
szág is minden bizonnyal feliratkozna. 

A sorompó a behatásra, vagyis lezárás 
kérésre az alábbi válaszokat küldi alap-
vetően a „sorompó funkcionális állapota” 
üzenetben:
1.  Nyitott (deactivated & unprotected)
2.  Csukni fog (activated)
3.  Lezárt (activated & protected)

Valamint visszaigazolja a vágány vagy vá-
gányút azonosítóját is. 

A 2. pontnál rögtön kiderül egy hiányosság 
is: az Eulynx program jelenleg a berende-
zések közötti interfészekre koncentrál. 
Ott próbál minden elképzelhető, külön-
böző berendezések közti együttműködési 
igényhez táviratokat definiálni. A megha-
tározás azonban az egyes részrendsze-
rek funkcióira nem terjed ki, így például 
nem derül ki, hogy maga a behatási pont a 
sorompóberendezéshez tartozik-e, vagy 

pont az interfész másik oldalán helyezke-
dik-e el. Ez a kérdés külföldi példákat is-
merve merül fel, de magyar viszonylatban 
is értelmezhető, ha arra gondolunk, hogy 
mondjuk egy sorompó fényjelzői, csapó-
rúdjai, illetve azok működtetése egyforma 
lehet állomási és vonali esetben is. Így a 
2. pontban lévő „Csukni fog” jelentheti azt 
is, hogy a lezárás megkezdődött, de még 
nem érte el a megfelelő szintet, vagy azt 
is, hogy a megfelelő behatási pont élesít-
ve van. (Lásd: jelzővel ellenőrzött sorom-
pó esete vágányútállításkor.) Ez megint 
csak jól példázza, hogy a bevezetés még 
az elején tart.

Vegyük most szemügyre a 2. sorompó 
által küldött üzenetet a visszajelentések-
ről (LX monitoring status): amint az vár-
ható, itt lenne leginkább szükség magyar 
kiegészítésre, mert a csapórúdnál a 12,5 
fokos kimozdulás visszajelentése hiány-
zik. (Ehhez a kiegészítéshez azonban az 
kellene, hogy a MÁV belépjen az Eulynx-
be, és jelezze ilyen irányú igényét.) Saj-
nos a közúti fényeknél is jelenleg csak a 
„bekapcsolt” és „kikapcsolt” állapot van 
visszajelentve, a fehér fény külön nincs. 
Bár jobban meggondolva ez a klasszikus 
magyar vonali sorompó esetén sem je-
lenik meg önállóan, jelenleg mindössze 
arról van szó, hogy a fehér izzókiégés az 
egyik leggyakoribb eset, ami hibajelzést 
eredményez. 

Ezzel el is érkeztünk a sorompó felől 
küldhető harmadik üzenettípushoz. A 
németek, britek, hollandok, szlovének 
is megkülönbeztetik a hibát (non critical 
failure) és a zavart (critical failure). 

De más funkciók is – amelyeket ma-
gyar sajátosságnak hittünk – előfordulnak 
máshol: így például a szlovének betették 
azt az információt, hogy az oldó pont fog-
lalt vagy szabad. Ez nekünk nagyon jól 
jönne az emelt sebességű térköznél a 75 
Hz-es jelfeladásban a „célfedezés feloldá-

4. ábra: Elektra
hagyományos

és új megoldása
iLED-del, SEC-kel
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sa” funkcióhoz, bár a szlovének eredeti-
leg arra használják, hogy a fölöttes bizto-
sítóberendezés nyitási parancsot adjon. 

A túltartózkodás információra is gon-
doltak: a németek, szlovének, luxembur-
giak továbbítanak ilyen értelmű táviratot 
vágányfüggően (track related deactivation 
failure). 

A helyi, avagy vágányzári üzem eseté-
ben – amit a britek és a hollandok vetet-
tek fel a listára – azonban gyorsan jelezni 
kellene az üzenet bővítésének szándékát, 
mert a jelenlegi specifikáció nem teszi le-
hetővé a vágányfüggő alkalmazást. Ellen-
ben fel van készítve arra is, hogy kintről, a 
sorompó mellől történjen a kezdeménye-
zés és az állomásról a hozzájárulás, vagy 
eleve onnan adják ki az engedélyt. 

4. Konklúzió

Az jól látható, hogy az Eulynx kezdemé-
nyezés még most forrja ki magát, sok min-
den hiányzik még ahhoz, hogy ez legyen 
az alap. De az is látszik, hogy Európa, az 
európai vasutak ebbe az irányba indul-
nak. Már önmagában az megfontolás-
ra érdemes, ahogy a kezdeményezés a 
formalizáció irányába tesz lépéseket úgy, 
hogy közben nyitva hagyja a különböző or-
szágok eltérő igényeihez való igazítás lehe-
tőségét. Mondhatnánk azt is, hogy a nyelv 
tisztul, a bábeli zűrzavar csökken, miköz-
ben a tartalom megőrzi sokszínűségét. Ez 
a folyamat előbb-utóbb magával kell vonja 
a feltétfüzetek (de legalább a vállalati spe-
cifikációk) megfogalmazásának igazítását, 
formalizálását is, amelyen – úgy gondolom 
– minden fél csak nyerhet. Ha az interfész 
jól specifikált, az lehetővé fogja tenni több 
különféle szállító versenyhelyzetét.

Magyarországnak döntenie kell: 
–  vagy a saját külön útját járja, amire né-

hány cég (akár kisebb hazai, akár na-

gyobb multinacionális) kisszériás, egy-
mással sem kompatibilis megoldásokat 
fejleszt; 

–  vagy a csatlakozással nemcsak több 
szállító kerülhet (ár)versenybe nagyobb 
szériás, több felhasználónak is szállí-
tott termékekkel, ráadásul úgy, hogy az 
egymással való kompatibilitásuk is biz-
tosított lesz, hanem fordítva, a magyar-
országi gyártócégek is lehetőséget 
kapnak, hogy egy magyar Eulynx-es 
referenciával akár külföldre is tudjanak 
szállítani először részrendszereket, ké-
sőbb akár ezen az alapon fejlődve tel-
jes rendszereket is! 

A jövő alakításában sokkal célszerűbb 
részt venni, és érdekeinket helyből ér-
vényesíteni, mint utólag egy meglévő 
rendszerhez csatlakozni, majd azt ren-
deltetésétől eltérően használni, facsarni, 
hogy úgy-ahogy megfeleljen. Mint lát-
juk, egy korszerű kompatibilis interfész 
meghonosításához nem elegendő annyit 
leírni a szállítási szerződésekbe, hogy 
„Mivel a MÁV (és az UIC) nem rendelke-
zik szabványosított illesztő, illetve kom-
munikációs felülettel, a kommunikációs 
protokoll leírását a Vállalkozónak MÁV Zrt. 
részére további szabad felhasználással 
át kell adnia.” [16]. Európában a sokadik 
olyan projektet írják ki, ahol konkrétan 
ezt a definiált Eulynx interfészt követelik 
meg a szállítótól. Úgy gondolom, hogy 
a MÁV-nak (mivel az Eulynx kifejezetten 
az üzemeltetők, megrendelők és nem 
a gyártók társasága) akkor is érdemes 
most csatlakoznia, ha jelenleg nem gon-
dolja, hogy rögtön használná, mert hosz-
szútávon mégiscsak ez a jövő, és most 
még könnyű alakítani, a nemzeti igénye-
inket felvetetni, regisztráltatni, és ezzel 
legalább a lehetőséget megteremteni! A 
digitális biztosítóberendezések korszaka 
most kezdődik. 
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Eulynx! – Die neue Generation der Stellwerke
Die neue Generation der Stellwerke ist das digitales Stellwerk mit standardisierten IP basierten Schnittstellen. Die Spezifikationen 
sind in einem Verein der Infrastrukturbetreiber ausgearbeitet. Dies heisst Eulynx. Ungarn ist heute kein Mitglied. Es ist durch die 
Schnittstelle zum Bahnübergang (SCI-LC) gezeigt, dass der Anschluss auch in Fall von Ungarn sich lohnt.

Eulynx! – The new generation of the interlocking systems
The new generation of the interlocking systems is the digital signal box with standard IP based interfaces. The specifications are 
elaborated in an association of the infrastructure managers. Its name is Eulynx. Hungary is not a member today. It is presented on 
the example of the level crossing interface (SCI-LC), that it is worth to join also in case of Hungary.

5. ábra: jelfogós berendezés illesztése
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Az elektronikus villamosüzemi nap-
ló fejlesztésének története több mint 
negyedszázadot ölel fel. Cikkünkben 
igyekszünk röviden bemutatni a megva-
lósítás folyamatát és a főbb funkciókat.

Kezdetek

A történet az 1990-es évek elején kez-
dődött. Megkaptuk az első 286-os szá-
mítógépünket 1 MB RAM-mal és 2 db 
20 MB-os MFM Winchesterrel, ami két-
szer akkora kapacitás volt, mint a többi-
eké. (Ezért nagyon kihúztuk magunkat.) 
Az operációs rendszere előbb DOS 5.0, 
majd 6.22 volt. Ekkor még csak ismer-
kedtünk egymással. Az áttörést a 486-os 
processzor és a 3.11 Windows jelentette, 
és az a tény, hogy Visual BASIC-ban lát-
ványos programokat is lehetett rá írni. Ez-
után jött a gondolat, hogy próbáljunk meg 
olyan programot készíteni, ami kiválthatja 
a kézzel vezetett villamosüzemi naplót.

Az elhatározást tett követte. De előbb 
meg kellett határozni, hogy milyen legyen 
ez a villamosüzemi napló szoftver?
–  Először is tudjon mindent, amit a kézzel 

írott tud.
–  Másodszor tudjon egy kicsit többet.
–  Harmadszor úgy lehessen vezetni, 

hogy az elektrikus (villamos üzemirányí-
tó) egyik kezében a telefon, a másikban 
az egér.

Itt kell megjegyezni, hogy a kiskunfél-
egyházi elektrikusok üzemirányítási te-
rületén két alállomás, két alállomási fá-
zishatár és három vonali fázishatár volt 
távvezérelhető. Ami azt jelenti, hogy az 
utasításvétel és a visszajelentés vezeté-
kes telefonon történt a forgalmi irodából. 
Távbeszélésre vagy a CB, vagy az LB tele-
fonokat lehetett használni.

Mit is tud a kézzel vezetett napló? 
Dokumentálja a villamosüzemviteli ese-
ményeket: a kapcsolási vagy a földelési 
műveleteknél a művelet típusát, a kapcso-
lókészülék jelét, helyét, az utasítást adó 
és az utasítást vevő nevét, a dátumot és 
időpontokat engedélyezett munkánál. A 
naplóban kell rögzíteni a villamosüzemmel 
kapcsolatos fontos megjegyzéseket (pl.: 
az alállomáson meghibásodott a „Cpr” 
jelű próbaszakaszoló, és további intéz-
kedésig használni tilos!), az automatikák 
működésében bekövetkezett változtatást 
(pl.: a mezőben MP-2 bénítva stb.), továb-
bá a legfontosabb bejegyzést, a szolgá-
latátadás, -átvétel tényét. Szolgálatváltás-
kor fel kell sorolni a szabványostól eltérő 
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készülékállásokat, a földelt áramköröket 
és fontos megjegyzéseket, valamint azt 
a tényt, hogy a szolgálatot átadtam és a 
következő szolgálatot átvettem.

Mivel tudjon többet a program? Tároljon 
minden olyan adatot, ami a szolgálat ellátá-
sához szükséges: az elektrikusi szolgálatot 
adók névsorát, jelszavát, állomásonként az 
utasítás vételére és kapcsolásra jogosul-
tak névsorát, az intézkedésre jogosultak 
névsorát. Az állomás nevére kattintva mu-
tassa a telefonszámokat és az LB hívóje-
leket, állomások egyvonalas kapcsolási 
rajzait. A kezelőfelületről külső programo-
kat is el lehessen indítani, pl.: felsővezetéki 
hibastatisztika, DisCom (tolmácsprogram 
a szomszéd ország villamosüzem-irányí-
tójával történő kapcsolattartáshoz határ-
átmeneti egyezményben maghatározott 
típusmondatok segítségével).

Milyen feltételekkel lehet ezt megvaló-
sítani? Egérrel kezelni a naplót csak úgy 
lehet, ha minden kijelölhető vagy menüből 
kiválasztható. A billentyűzet használata 
minimális legyen, és ne csak a kapcso-
lási műveletekkel összefüggésben. Eb-
ből következett, hogy az üzemirányítási 
szakasz minden kapcsolókészülékét fel 
kell venni. A kiválasztáskor új ablakban 
jelenjen meg, melyik állomás, melyik ké-
szülék és milyen állapotban van (be- vagy 
kikapcsolt, földelt), milyen műveletet lehet 
végrehajtani. Az ablakban legyen látható a 
szolgálatos villamosüzem-irányító neve az 
utasítást adónál. Az utasítást vevő nevét 
listából lehessen kiválasztani, és a prog-
ram ezt a nevet jegyezze is meg, mert 
ebben a szolgálatban a dolgozó végzi a 
kapcsolásokat. A dátumokat és időpon-
tokat a rendszer időben szolgáltassa, de 
lehessen módosítani (nem volt GPS idő-

szinkron). A szoftver biztosítsa, hogy a 
különböző időben kiadott utasításokhoz a 
visszajelentés időpontját hozzá lehessen 
fűzni. A naplóból sorokat törölni ne lehes-
sen, csak érvényteleníteni. A naplót szol-
gálatátadás után ne lehessen módosítani.

Az elektronikus napló szoftvert Ádám 
Csaba (1962–2008) kollégánk az akkori 
Kiskunfélegyházi Villamos Vonalfőnökség 
dolgozója készítette el. Ő adta neki a PC-
Elek (PC-Elektrikus) nevet is. A szoftver-
fejlesztés emlékem szerint két évig tartott. 
Ez idő alatt a villamos-üzemirányítókat fo-
lyamatosan zaklatta és tesztelésre „kény-
szerítette”, hogy mi a véleményük az elké-
szült változatról, és hogy lenne jobb, vagy 
még mit kellene megírni.

A program 1995-ben elkészült. Ab-
ban az évben nagy lelkesen írtunk egy 
előterjesztést arról, hogy mit tud a 
villamosüzemi naplónk, és milyen felté-
telekkel lehetne bevezetni azt azokon az 
elektrikusi szolgálati helyeken, ahol volt 
számítógép. Ez akkor a Szegedi Igazga-
tóság területén Kiskunfélegyháza és Kis-
kunhalas diszpécserközpontokat jelen-
tette. Azután a lelkesedés alábbhagyott. 
Terveztük, hogy ezzel kezeljük a fázisha-
tárokat is. A bevezetést lehetővé tevő ügy-
irat megszületésére 2016-ig kellett várni, 
ami 33711/2016/MAV iktatószámon meg 
is jelent, és szabaddá vált az út.

Biztató folytatás

2007 és 2009 között létesült a Szege-
di Központi Forgalom Ellenőrző (KÖFE) 
és Forgalom Irányító (KÖFI), valamint a 
Felsővezetéki Energia Távvezérlés (FET) 
rendszer. Ennek a műszaki tartalmában 
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benne volt az elektronikus villamosüzemi 
napló elkészítése. A kivitelező Prolan Zrt. 
a saját fejlesztésű Zeus SCADA rendsze-
rét adaptálta a vasúti környezetbe. 

A fejlesztés során tanulmányoztuk a 
PC-Elekben megvalósított funkciókat. A 
megvalósításban az jelentette a nehéz-
séget, hogy amíg a PC-Elekben főként a 
naplózás köré épült fel a funkció, addig a 
Zeus egy üzemirányító (SCADA) szoftver, 
melyben az események idősorrendben 
kerülnek naplózásra. Az így beérkező ese-
mények között kell a kapcsolatot megke-
resni, hogy a villamosüzemi naplóba egy 
sorba kerüljenek az összetartozó utasítás-
kiadások és visszajelentések. Ezért nem 
is a műszaki napló szűréséből állítjuk elő a 
villamosüzemi eseményeket, hanem erre 
egy külön szoftvermodult fejlesztettünk ki.

További feladat volt, hogy a távvezér-
lésbe be nem vont felsővezetéki áramkö-
röket és kapcsolókészülékeket is vigyük 
be a Zeusba, így pár kattintással szemlé-
letesen nyomon követhetőek az áramköri 
változások. Ezeken túlmenően a kapcso-
lásra jogosultak névjegyzékét is felvettük 
a rendszerbe.

Az éles tesztelés elindult, azonban 
rövidesen kiderült, hogy nem alkalmas 
mindennapos használatra: az esetek 90 
százalékában jól működik, de például egy 
távközlési hiba miatt bekövetkező kapcso-
latvesztéskor már az események sorren-
dezésében gondok jelentkeznek. További 
gondot okozott a kapcsolásra jogosultak 
adminisztrációja is: nehézkesen lehetett 
felvenni és törölni a listából, valamint uta-
sításadáskor sokat kellett a billentyűzetet 
használni. Ezzel sérült az egyik kézben a 
telefon, a másik kézben az egér elve. 

A napló fejlesztésében a következő 
állomás 2017-ben jött el, amikor a Sze-
gedi Igazgatóság területén a FET és 
RFET központokban frissítettük a Zeus 
SCADA-t. Tanulva az előző hibáinkból, a 

villamosüzemi napló kezeléséhez beve-
zettük az adminisztrációs szintet, külön 
dialógus ablakot kapott a kapcsolásra 
jogosultak névjegyzéke, a működteté-
si utasítás dialógus ablakát szűréssel 
és tárolófunkcióval fejlesztettük tovább. 
Sikerült megoldanunk a távközlési vagy 
távvezérlő berendezés hibájából fakadó 
adatvesztést, illetve új kezelési módot 
vezettünk be. Az új verzió próbaüzeme 
2018. augusztus 1-jén indult.

Az elektronikus napló funkciói

Az elektronikus villamosüzemi napló a 
Zeus SCADA rendszer szerves része. Két 
fő részből áll: az adatok tárolása és az ad-
minisztráció a (R)FET szervereken és az 
alállomási HAM gépeken történik, míg a 
megjelenítés a (R)FET, HAM munkahelye-
ken, valamint távoli adminisztrációs helye-
ken lehetséges. 

A napló megjelenésében a kézzel 
írt változat formátumát követi, csak egy 
plusz „Állomás” oszlop került bevezetés-
re. Sorai továbbra is egy-egy eseményt, 
illetve az esemény következményét tartal-
mazzák. Kitöltéskor az üzemirányító által 
kezdeményezett kapcsolási műveletek és 
a megszakítók nem szándékolt működé-
se automatikusan, egyéb események (pl.: 
vágányzár) kézzel kerül bejegyzésre.

A program egy méretezhető ablakban 
indul el, első indulásakor még nem elérhe-
tő minden funkciója, a teljes funkcionalitás 
alapvető feltétele a szolgálat átvétele. A 
szolgálat átvétele nélkül is lehet olvasni a 
napló tartalmát, lehet benne szűrni, keres-
ni, akár nyomtatni is, de nem lehetséges 
beavatkozás, például új sor hozzáadása. 
Új sorok ilyenkor is keletkeznek, a meg-
szakítók spontán állapotváltozása megje-
lenik a naplóban, csak kezelői beavatko-
zással nem lehet módosítani a naplót.

Szerkezetileg a napló ablaka három 
részre osztható: a felső rész a menü, ahol 
a különböző funkciók érhetők el; ez alatt 
található a napló fejrovata; végül a napló 
sorok láthatóak.

Az ablakban az elmúlt 24 óra esemé-
nyei között tallózhatunk bejegyzésük sor-
rendjében. 

A normál események fekete betűvel, 
míg a szolgálati hely üzemirányítója által 
nem kezdeményezett megszakító kap-
csolások piros betűvel kerülnek kieme-
lésre. A szolgálat átadása után lezárt 
sorok zöldes háttérszínnel, míg az aktív 
szolgálat sorai fehéres háttérszínnel je-
lennek meg. A színvilág változhat abban 
az esetben, ha éjszakai üzemmódban a 
„sötét háttér” funkciót választják ki.

Villamos-üzemirányítói munka 
támogatása

Szolgálat átvétele
Az üzemirányítói munka a szolgálat átvé-
telével kezdődik. A szolgálatátvétel fel-
tétele, hogy a Zeus rendszerbe legyen 
bejelentkezett üzemirányító, ugyanis csak 
bejelentkezett kezelő kezdeményezhet 
módosító műveletet a naplóban.

Az átvétel a menün található „szolgálat 
átvétele” gombbal indítható abban az eset-
ben, ha az adott munkahelyen még nincs 
szolgálatra bejelentkezett. A megjelenő 
ablakban a szolgálatátadás feltételei olvas-
hatóak kategorizált nézetben. A kategóriák 
a következők: földelt szakaszok, szabvá-
nyostól eltérő állású kapcsolókészülékek 
állása és az egyéb, villamosüzemet befo-
lyásoló tényezők. A listákon a FET rend-
szerben található összes adat megjelenik 
függetlenül attól, hogy az adott munkahely 
melyik tápszakaszt kezeli. Az átvételi eljá-
rás a feltételek elolvasása mező „kipipálá-
sa” és az Ok gomb lenyomása után feje-
ződik be.
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Kapcsolókészülékek működtetése

Kapcsolókészülékek működtetésére két-
féle lehetőség van a Zeus rendszerből. 
Az egyik a távműködtetés, a másik a helyi 
működtetés működtetési utasítás alapján. 
A helyi működtetést el lehet végezni olyan 
készüléken is, mely ugyan távműködte-
tésre alkalmas, de valamilyen okból hely-
ben működtetik.

A működtetés az áramköri képekről, a 
távvezérelhető szakaszolók vagy megsza-
kítók helyi menüjéből kezdeményezhető. 
Például a szakaszoló szimbólum helyi me-
nüjében a „Működtetés” akciót kell kivá-
lasztani.

A második lépésben történik a kapcso-
lás visszajelentése, amikor az áramköri 
képen a készülék objektuma a végleges 
állapotát felveszi, illetve a naplóba a vissza-
jelentés ideje és ténye a kapcsolást végző 
nevével és egyedi azonosítójával együtt au-
tomatikusan beíródik. A kapcsolási művelet 
adminisztrációja mindkét fázisban megsza-
kítható a Visszavonás gomb segítségével.

Az utasítással kapcsolatos adminisztráció 
meggyorsításának érdekében az ablak-
ban a következő kényelmi szolgáltatások 
érhetőek el:
–  Az ablak felső részén megjelenítésre 

kerül a Zeus rendszer aktuális ideje.
–  Az „engedélyezett munka neme” bevi-

teli mezőben szabadszavas szöveget 
lehet megadni. Az itt megadott szöveg 
(pl. vágányzár száma) automatikusan 
bekerül a villamosüzemi napló „munka 
neme” oszlopába. A szöveg mindaddig 
megmarad, míg ki nem töröljük, vagy 
újat nem írunk.

–  A kapcsolást végrehajtó személy köny-
nyebb kiválasztása érdekében:
•  „Szűrő” mezőbe a keresett személy 

nevének egy kis részletét beírva, a 
lista automatikusan leszűkül a beírt 
betűknek megfelelően.

•  Ha már kiválasztásra került egy sze-
mély, és egy utasítás végrehajtásra 
került, akkor a következő alkalommal 
(az adott helyszínen) az előzőleg kivá-
lasztott személy lesz automatikusan 
bejelölve. Ez mindaddig megmarad, 
míg egy új személyt ki nem jelölünk.

–  Az utasítás végrehajtása nélkül is előre 
kiválasztható a kapcsolást végző sze-
mély neve, és beírható az engedélye-
zett munka neme. Elég csak kiválasz-
tani a személyt, és/vagy a szöveget 
megadni, végül a „Tárol” gomb segítsé-
gével rögzítésre kerül a választás.

–  Egy állomáson belül elég csak egy ké-
szüléknél vagy kézi földelőnél megadni 
a személyt és a szöveget, az összesre 
érvényes lesz.

A munka neme az adott állomás kapcsoló-
készülékének vezérlés ablakában is meg-
jelenítésre kerül és a vezérlés kiadásakor 
ugyanúgy beíródik a naplóba, mint a mű-
ködtetési utasítás kiadásakor.

A műveletet szokásosan kell elvégezni: 
a kapcsolás irányát ki kell jelölni, majd a 
végrehajtás parancsot kiadni. A naplózás-
ban a parancskiadás a Zeus idejével, a 
visszajelentés ideje automatikusan a táv-
vezérlő (mezőgép vagy IED) berendezés 
idejével kerül bejegyzésre, amikor a kap-
csolókészülék állásjelzése megváltozik.

A működtetési utasítás az áramköri 
képekről, a szakaszolók vagy megszakí-
tók helyi menüjéből kezdeményezhető. 
Ehhez a szakaszoló szimbólum helyi me-
nüjében a „Műk.utasítás” akciót kell kivá-
lasztani.

Az utasításadás első lépésében a kap-
csolás irányát és a kapcsolást végző sze-
mély nevét kell kiválasztani. Ekkor a készü-
lék képi objektuma megváltozik, a villamos 
topológia elemző-előkészítés funkciója 
jelzi a kapcsolás végrehajtása után várha-
tó állapotot, és a villamosüzemi naplóba a 
kapcsolás igénye automatikusan beíródik.

Ebben az ablakban is van lehetőség a 
szöveg megváltoztatására. Természete-
sen az itt történő módosítás „visszakerül” 
a működtetési utasítás ablakba is.

Kézi földelés engedélyezése,
megszüntetése

A művelet az áramköri képekről, a földelé-
si szimbólumok helyi menüjéből hívható. 
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Hasonlóan a kapcsolókészülékek működ-
tetéséhez, itt is kétfázisú a művelet. Az 
első fázisban a művelet irányát kell kijelöl-
ni, és a műveletet végző személyt kell ki-
választani a listából. Ekkor a földelő szim-
bólum előkészített állapotúra változik. A 
második fázisban a művelet visszajelen-
tése történik. Mindkét fázis eredménye 
automatikusan beíródik a villamosüzemi 
naplóba, illetve a kapcsolási művelet ad-
minisztrációja megszakítható a Visszavo-
nás gomb segítségével.

Alább látható (alul, kék alapon fehér 
színnel) egy földelés felhelyezésre előké-
szített földelés objektum, mely a visszaje-
lentésre vár:

kézzel nem törlik. A bejegyzés belekerül a 
villamosüzemi naplóba is, onnan már nem 
törölhető a továbbiakban.

Szolgálat átadása

A szolgálat befejezésekor a szolgálatot 
átadó üzemirányítónak a szolgálata során 
bekövetkezett eseményeket (pl.: megsza-
kítók nem szándékolt működtetése, mun-
kaengedélyek kiadása és visszavétele, a 
biztonságos villamosüzemet befolyásoló 
egyéb esemény) a naplóba be kell jegyez-
nie, illetve kezelnie (megjegyzéssel ellátni 
vagy törölni) kell.

Szolgálatátadásakor minden, a Ren-
delkezést adta és Rendelkezést vette me-
zőben a szolgálatos üzemirányító nevével 
ellátott sor zárolva lesz, így tovább azt 
módosítani nem lehet. Ezzel a művelettel 
vállal felelősséget az üzemirányító a szol-
gálatában bekövetkezett eseményekért. 
Az átadás a menüsoron található „szolgá-
lat átadása” gombbal indítható. Az átadás 
első lépéseként egy, a szolgálat lezárását 
megerősítő dialógus jelenik meg:

zés mezőben a keletkezés tényét be kell 
jegyezni annak az üzemirányítónak, aki 
épp akkor látta el annak a tápszakasznak 
a felügyeletét. A bejegyzések megtörtén-
te után ismételten kezdeményezhető a 
művelet. A művelet eredményeként a so-
rok zárolva lesznek és zöld háttérszínnel 
jelennek meg a naplóban.

Megjegyzendő, hogy csak az elmúlt 
24 óra nem szándékolt megszakító kap-
csolásait kell megjegyzéssel ellátni. Ezek 
az események 24 órán túl automatikusan 
zárolva lesznek. Ez a funkció az RFET 
központokban és az alállomási kezelő-
helyeknél fontos, amikor hosszú idő után 
ezekről a helyekről kell kezelni a távvezé-
relt kapcsolókészülékeket, és ne azzal 
teljen az idő, hogy az elmúlt időszak ese-
ményeit adminisztrálni kelljen a szolgálat 
átadásakor.

Összefoglalás

Az elektronikus villamosüzemi napló közel 
25 éves fejlesztését követően a végleges 
napló elkészült. A sikeres próbaüzemi 
időszak lezárása után, 2019. március 
4-től a Szegedi Igazgatóság alállomásain, 
az RFET és FET központokban csak az 
elektronikus villamosüzemi naplót hasz-
nálják. Az elektronikus villamosüzemi 
napló minden olyan üzemirányítási helyen 
is bevezethető, ahol a Prolan Zrt. által 
szállított Zeus SCADA rendszer működik.

Das elektronische elektrisch-
betrieb liche Tagebuch
Nach der fast 25 jahrigen Ent wick-
lung des elektronischen elekt-
rischbetrieblichen Tagebuchs wur-
de das endgültige Tagebuch fertig. 
Nach dem Abschluss des erfolg-
reichen probebetrieblichen Zeit-
rau mes wird nur das elektro-
nische elektrischbetriebliche Tage-
 buch ab 4. März 2019 bei den 
Unterstationen des Direktorium Sze-
ged verwendet. Das elektronische 
elektrischbetriebliche Tagebuch ist bei 
allen Betriebsleitsorten einführbar, wo 
das von Prolan Zrt. gelieferte System 
Zeus SCADA funktioniert.

Electronic catenary log
After 25 years continuous development, 
final version of electronic catenary log 
is ready for use. Having a successful 
trial run, from 4th of March, 2019, only 
the electronic catenary log is used in 
all catenary substations, moreover, in 
every RFET and FET (catenary remote 
control) centre. Electronic catenary 
log can be inaugurated at all catenary 
control centres, where Zeus SCADA 
system is in operation supplied by 
Prolan Zrt.

Visszajelentés után az objektum feke-
tére vált, a felül látható földelés objektum-
hoz hasonlóan:

A művelet ablaka hasonló a kapcsoló-
készülékek működtetési utasítás ablaká-
hoz. Itt is elérhetőek ugyanazon kényelmi 
szolgáltatások.

Villamos üzemet befolyásoló 
egyéb tényezők feljegyzése

Az üzemirányítónak minden olyan ese-
ményt fel kell jegyeznie, ami befolyásolja 
a biztonságos üzemeltetést. Ezt szolgá-
latátadáskor a szolgálatban következő 
üzemirányítónak át kell adni. Erre egy 
külön felület szolgál. A bejegyzés szolgá-
latátadáskor mindaddig megmarad, míg 

A következő lépésben ellenőrzésre ke-
rül, hogy vannak-e olyan sorok, amelyek 
nem köthetők üzemirányítóhoz. Ilyen sor 
lehet a megszakító nem szándékolt mű-
ködtetéséből adódó bejegyzés. Erre egy 
figyelmeztetés hívja fel a figyelmet.

Ebben az esetben az elmúlt 24 óra 
eseményei között meg kell keresni ezeket 
a „kezeletlen” sorokat. Majd a Megjegy-



292019. JÚNIUS VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

BEVEZETÉS

A MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. vasúti szol-
gálati helyei (állomások, megállóhelyek, 
rakodóállomások stb.) villamos beren-
dezései energiaellátásának többféle 
alapkövetelménynek kell megfelelni. Az 
energiaellátásnak biztonságosnak, gaz-
daságosnak, a működtetett fogyasztói 
berendezések megfelelő szintű feszült-
ségszinten megoldhatónak, a vonatkozó 
európai átjárhatósági műszaki előírások-
nak, normáknak, szabványoknak, előírá-
soknak megfelelőnek szükséges lennie.

Ugyanakkor az energiaellátási igé-
nyeknek megfelelően több különböző 
típusú rendszert kell kiszolgálnia, ener-
giatovábbadást az almérőkkel ellátott 
alfogyasztóknak (áramszolgáltatói elszá-
molású szolgálati lakás, belső elszámo-
lású épület-építmény energiaellátásnak, 
átkapcsolt és szünetmentes kiszolgálá-
sú építmény, gépcsatlakozók) világítási 
áramkörök (útvilágítás, parkolóvilágítás, 
útátjárók, peronok világítása, perontetők 
alatti megvilágítás, felüljárók, aluljárók, 
mozgólépcsők, különböző rakodóterüle-
tek, vasúti technológiai területek, építés 
közbeni ideiglenes világítások, ellenőri-
zendő és védett területek, egyéb sze-
mély- és áruforgalmi létesítmények) bizto-
sítóberendezési- távközlési áramellátás, 
hídmérleg, raktár stb.

Az energiabiztonság igényei a fenn-
tarthatóság, hatékonyság és az ellátás 
biztonsága alapfogalmak körül csoporto-
sulnak, a gyakorlatban leggyakrabban a 
folyamatos energiaellátásra korlátozód-
nak, hiszen a vasúti energiaellátás alapve-
tő célja a létesítményellátás biztonságos 
fenntartása. Ezért beruházásaink, felújítá-
saink célja a hosszú távú energiaellátási 
biztonság megteremtése, az aktuális szol-
gálati tevékenységek kiszolgálása, a be-
látható időn belüli más forrású fejleszté-
sek energetikai előkészítése. Belátható, 
hogy az energiabiztonság hiánya minden 
esetben negatív hatással jár, az energia-
biztonság szempontjából tehát elsőrangú, 
legfontosabb tényező a fellépő ellátási 
zavarokra történő reagálás képessége.

A magas energiabiztonság-igényű be-
rendezések (pl. biztosítóberendezés, nagy 
pályaudvarok energiaellátása, világítása) 
ezért többszörös, alátámasztott energia-
ellátással rendelkeznek, az egyszerű át-
kapcsolós technológiától a legfejlettebb 
magas szinergiájú hibrid táplálásokig.

A közepes energiabiztonság szint-
jén (pl. nem folyamatos munkavégzés 
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technológiai világítása) elegendő a rövid 
energiakiesések táv- vagy helyszíni elhá-
rításának biztosítása.

Az alacsony energiabiztonság esetén 
(pl. ritkán használt építmények) az alap-
ellátás tartalékolás nélküli biztosítása is 
elegendő, tervezett hibaelhárítási időtar-
tammal.

Az energiagazdaságosság alapve-
tően hatékonysági kérdés, a beépített 
berendezések energiafogyasztásának 
csökkentése, a magas energiafogyasz-
tású berendezések cseréje alacsonyabb 
energiaigényű, de azonos, vagy maga-
sabb szolgáltatási színvonalú eszközre, a 
felesleges berendezések gazdasági ala-
pon történő, átgondolt megszüntetése, 
az ösztönző és szabályzó előírásrendszer 
folyamatos fejlesztése. Természetesen az 
alternatív energiák bevonása, a szabály-
zó, vezérlő, mesterséges intelligenciát is 
tartalmazó rendszerek alaptevékenység-
kiszolgáló, peremidő-korlátozású működ-
tetése is lehetőségeket tartalmaz a gaz-
daságosság területén.

Az energiamegoldhatóság téma-
körében a felhasznált villamos energia 
előállítása, szállítása, célszerű felhasz-
nálása bonyolult folyamatok, eszközök 
és rendszerek alkalmazását igényli, a 
vasúti villamos energiaellátási kérdések 
hálózati szintű kezelését, magas szintű 
energetikusi tevékenységet, amelyek gaz-
dasági hatásosságát a folyamatok megva-
lósulásának emissziós elvű, hosszú távú 
és visszacsatolt értékelése biztosítja.

Az energiamegfelelőség műszaki, 
üzemeltetési kérdéskör, jelentős részben 
függ a vonatkozó európai átjárhatósági mű-
szaki előírások, normák, szabványok, elő-
írások szabályozási, alkalmazási, időelha-
tárolási és stratégiai fejlesztési helyzetétől.

Jelenlegi helyzet

A vasúti hálózat folyamatos megújítása 
(villamosított vasútvonal rekonstrukció, 
vasútvonal-villamosítás) során a vágány-
hálózat és utasforgalmi létesítmények kor-
szerűsítésén kívül új térvilágítás, általában 
új 0,4 kV-os villamosenergia-ellátás épül 
a létesítmények (aluljárók, liftek, peronte-
tők) kiépítésével együtt. Az állomási biz-
tosítóberendezések, azok áramellátása, a 
vonali biztosítóberendezések korszerűsí-
tése, az integrált vasúti távközlő rendszer, 
korszerű utastájékoztató berendezések 
létesítése valósul meg.

Az átépítésre kerülő, nagyobbrészt 
kis- és középállomások energiaellátó há-
lózata általában elavult, és nem felel meg 
az átépítés utáni követelményeknek. A 
térvilágítási berendezések korszerűtle-

nek, általában nem megfelelőek. A térvilá-
gítási oszlopok karbantartottsági állapota 
nem megfelelő, az állomási vágányhálózat 
átépítésénél és a peronszint megemelé-
sénél bontandók. Az állomások átépülése 
miatt jelentős része feleslegessé válik. Az 
állomások nem vasúti technológiai terüle-
tei csak részben megvilágítottak. A beren-
dezések kapcsolása a felvételi épületben 
elhelyezett állomási főelosztó szekrény-
ben valósul meg, a forgalmi szolgálattevő 
közelében, általában kézi kapcsolással. 
A térvilágítások alkonykapcsolós korláto-
zással kézi- vagy időkapcsolós felülvezér-
léssel működnek.

A kis- és középállomások általában a 
csatlakozási ponton közvetlenül a közüze-
mi hálózatról, esetleg erre a célra létesí-
tett 11/0,4 kV és 22/0,4 kV transzformá-
torállomásról kapnak táplálást.

Az ellátási struktúra szempontjából a 
hálózati csatlakozás szinte kizárólag a 
felvételi épület főelosztóján keresztül épül 
ki, a forgalmi szolgálattevő jelenléte miatt. 
Innen kerül kialakításra a magas energia-
ellátás biztonságú berendezések több be-
táplálási pontú (kuplungkábel, meleg vagy 
hideg tartalék stb.) rendszerű, a kevésbé 
magas biztonságú berendezések sugaras 
táplálása.

Új helyzet

Az állomások tervezése során minden-
képpen figyelembe kell venni az MSZ 
EN 50122-1:2011 „Vasúti alkalmazások. 
Telepített berendezések. Villamos bizton-
ság, földelés és védőösszekötés. Áram-
ütés elleni védőintézkedések” szabvány 
előírásait, melyek eddig csak részlege-
sen valósultak meg.

A tervezések és a kivitelezések során 
a szabvány 7.4.3. pontja szerint a vasúti 
sín potenciáljának áthatásától az áram-
szolgáltatói közcélú hálózatokat meg kell 
védeni (transzformátoros elválasztással). 
A kizárólag vasúti célú kisfeszültségű 
energiaellátó hálózatot ellátó 22/0,4 kV 
OTR vagy 11/0,4 kV-os OTR esetében 
a pont szerinti követelmény teljesíthető, 
viszont, ha ilyen transzformátorokról ellát-
nak egyéb nem vasúti területen levő más 
fogyasztót is, akkor a vasúti sínpotenci-
álon levő vasúti PEN vezető és az egyéb 
fogyasztó PEN vezetője közti elválasztást 
biztosítani kell. A villamos elválasztás egy 
önálló érintésvédelmi módszer. A hibavé-
delem lényege, hogy a védendő áramkör 
el van szeparálva a föld potenciáltól. A 
védőelválasztás passzív érintésvédelmi 
módszer. Az esetek túlnyomó többsé-
gében a villamos elválasztást biztonsági 
leválasztó transzformátor alkalmazásával 
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valósítják meg. Védőelválasztással vé-
dett berendezés esetében a testzárlatos 
készüléket megérintő személyen nem 
fog áram megindulni, nem fog áramütést 
szenvedni, mivel a tápforrás és a transz-
formátor szekunder oldaláról táplált ké-
szülék között nincs galvanikus kapcsolat.

A transzformátorok között, mert nem 
mindegyike alkalmas arra, hogy érin-
tésvédelmi feladatokat is ellásson. Az 
autótranszformátor, másnéven taka-
rék transzformátor nem alkalmazható 
értintésvédelmi célokra, ugyanis a beme-
net, illetve a kimenet villamos szempont-
ból nincs elválasztva. A korábbi szabvá-
nyok megkövetelték, hogy leválasztásra 
csak biztonsági szigetelő transzformátort 
lehet használni, de ezt a mostani MSZ 
HD 60364-4-41:2007 nem követeli már 
meg, helyette azt írja elő, hogy „legalább 
egyszerű elválasztással rendelkező táp-
forrásról” szükséges megtáplálni az elvá-
lasztott áramkört. Így a biztonsági transz-
formátor alkalmazása továbbra is javasolt.

A védőelválasztás során az energiael-
látás nem a betápláló hálózatról valósul 
meg, hanem a biztonsági transzformá-
torral előállított váltakozó feszültséggel. 
A transzformátor kimeneti (szekunder) 
oldalán a fölhöz képest nem jelenik meg 
feszültség. A transzformátor primer és 
szekunder oldala nincs galvanikus kap-
csolatban egymással. Rendszerint a vil-
lamos elválasztás alkalmazása során a 
feszültségszint nem változik meg, ezért 
a leválasztó transzformátor tekercselése 
1:1 áttételű.

Ez esetben szükséges a hálózaton a 
TN-C rendszer felhasználása, az eddi-
gi TN-S hálózatokat (pl. térvilágítás) újra 
kell gondolni. Ezt segíti elő a szabvány 
7.4.4.1. pontjának előírása. A felsőve-
zetéki oszlopokra szerelt kisfeszültségű 
berendezéseknél 25 kV-os zárlat esetén 
a nagyfeszültség áthatolását meg kell 
akadályozni, pl. kettős szigetelésű készü-
lékek, lámpatestek alkalmazásával.

Ugyancsak új szempontként merül 
fel, hogy a vonali beruházások során az 
állomási végrehajtó tevékenységek teljes 
egészében távvezérlésre kerülnek (KÖFI, 
FET/HETA, térvilágítás, villamos váltófű-
tés stb.), a forgalmi szolgálattevői mun-
kahelyek megszűnnek. Így az új állomási 
főelosztók elhelyezése nem szükséges a 
forgalmi irodában vagy annak közelében, 
azok az állomás energiasúlypontjában is 
elhelyezésre kerülhetnek.

Jelentős könnyebbséget jelenthet az 
előző helyzetekben egy átépítés során, 
ha az új energiapont kialakítása már a 
felvételi épülettől függetlenül a kivitelezés 
kezdetén megtörténik, ez mentesíti a fel-
vételi épület átépítése során a főelosztó 
áthelyezését, illetve ideiglenes főelosztó 
kialakítását. Ugyancsak előnyt jelenthet 
ebben az esetben az állomás ideiglenes 

áramköreinek, építési, felvonulási jellegű 
igényeinek kielégítése során az épülettől 
független energiapont, mely nem akadá-
lyozza az építészeti, épületgépészeti és 
egyéb építési munkák elvégzését.

Megvalósítás

Ezen előnyök megvalósításának lehetsé-
ges eszköze egy önálló, MÁV alkalmazha-
tósági engedéllyel rendelkező betonhá-
zas kapcsolóállomás (vasúti energiapont) 
telepítése lehet (1. ábra).

Az építmény tartalmazza az állomás 
villamosenergia-ellátásának hálózati csat-
lakozási, leágazási pontját, a kábelfoga-

dást, a szükséges biztonsági leválasztás 
eszközét, működtetését és védelmét, 
az energiaméréshez, távkapcsoláshoz 
szükséges vezérlési és adatátviteli esz-
közöket, a kitápláló áramkörök eszközeit, 
védelmeit és automatikáját. Ugyancsak 
itt kerülnek elhelyezésre az energiapont 
fűtéséért, hűtéséért, biztonságtechniká-
jaként felelős berendezések. Az állomás 
távlati fejleszthetőségéhez látható és 
szükséges villamos berendezések ener-
giaellátásának lehetősége az elosztóban 
tartalékként kerül kiépítésre. A berende-
zés kiépítését, burkolását az elzárt villa-
mos kezelőtérnek megfelelő szerelvénye-
zésben lehet kialakítani (2. ábra).

1. ábra

2. ábra
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Az építmény az MSZ 1585:2016 alap-
ján elzárt villamos kezelőtérnek minősül, 
ahol a villamos szakképzettséggel rendel-
kező, villamosan kioktatott személyek csak 
a kezelési utasításban egyértelműen meg-
határozott tevékenységet végezhetnek.

A főelosztó berendezéstől táplált fo-
gyasztókhoz kell kiépíteni a megfelelő fá-
zis- és PEN-vezetőt (3. ábra).

A beton anyagú építmény monolit kiala-
kítású, dilatációs hézag nélküli kialakítás-
ban felel meg.

A tűzvédelmi lekapcsolás az energia-
pont főkapcsolójának kikapcsolásával 
történik.

Elemzés

Előnyök:
–  Az energiabiztonság szempontjából a 

vasúti energiapont függetlenítése a sze-
mélyzet nélküli felvételi épülettől műsza-
ki szempontból kedvezőbb, az épület 
műszaki állaga, felújítása, megléte nem 
befolyásolja az energiapont működését.

–  A hozzáférés az erősáramú szaksze-
mélyzet számára közvetlenül biztosít-
ható, más szakszolgálati átjárhatóság 
kezelése nélkül.

–  Az építmény lehetőséget ad a többi 
távkezelt erősáramú létesítmény szak-
szolgálati távkezelési helyének kiépíté-
sére, így az átjárhatósági kérdés még 
kedvezőbb.

–  Az energiagazdaságosság szempont-
jából az építmény a távkezelt állomás 
energiasúlypontjában helyezhető el, 
így a veszteségköltségek csökkennek.

–  Az energiapont lehetőséget ad más, 
elsősorban alternatív energiabetáplá-
lások fogadására, hibrid szabályozás 
megteremtésére.

–  Az építmény keretföldelése és EPH be-
kötése valamennyi energiafelhasználó 
számára hatásos földelési csomópon-
tot biztosít.

„Bahnhofsenergiepunkt“ – Neue Lösung für Hauptverteilern von den Eisenbahnstationen
Während der Eisenbahnrekonstruktionen die Umplatzierung von den veralteten 0,4 kV Hauptverteilern von den Eisenbahnstationen. 
die in den Passagiergebäuden platziert sind, kann auf verschiedene Arten realisiert werden.
Ein Hauptverteiler ausgestattet mit Fernbedienung und Telemetern gab die Idee, dass eine unabhängige Stromversorgung 
Ausrüstung, ein sogenannter „Energiepunkt“ erstellt werden sollte.
Diese Lösung bietet erhebliche Vorteile bei der Rekonstruktion in der Übergangs- und Endphase. Es unterstützt den Betrieb 
bei der Wartung und Fehlersuche und vermeidet den überflüssigen Kontakt mit anderen Bahnpersonal (Stationsinspektoren, 
Signalexperten usw.)
Dieser Artikel beschreibt die Grundidee, ihre Vor- und Nachteile.

„Railway station energy point” – new solution for main distributors of the railway stations
During railway reconstructions the replacement of the outdated 0,4 kV main distributors of the railway stations placed in the 
passenger buildings can be realised in several ways. 
A main distributer equipped with remote control and telemetering gave the idea that an independent power supply equipment a so 
called ‘energy point’ should be constructed.
This solution provides significant advantage during the reconstruction in the temporary and final phases. It helps the operation in 
the maintenance and the troubleshooting avoiding the superfluous contact with other railway staff (station inspectors, signalling 
experts etc.)  
This article describes the basic idea, its advantages and disadvantages.

–  Az építmény élettartama jelentősen na-
gyobb a benne elhelyezett energetikai 
berendezés műszaki avulási élettarta-
mánál, így többször használható.

–  Az energiamegoldhatóság szempontjá-
ból a műszaki kialakítás strukturálisan 
uniformizálható, így néhány ki- és be-
menő paraméter megadásával a terve-
zés egyszerűsíthető, a gyártás magas 
szinten automatizálható.

Hátrány:
–  Az építmény telepítési költsége ma-

gasabb lehet a felvételi épületben 
elhelyezettnél, a felmerülő járulékos 
költségek elemzésével ez igazolandó 
a beruházások során (pl. az alépítmé-
nyek faláttöréseinek megoldásai, opti-
mális energiasúlyponti elhelyezés stb.).

Irodalom

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

MSZ HD 60364 Épületek villamos beren-
dezéseinek létesítése. Kisfeszültségű vil-
lamos berendezések

1/2003 sz. TEBIg. rendelettel hatályba 
helyezett 2506/1-4 sorozatú „Vasúti Érin-
tésvédelmi Szabályzat

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések 
üzemeltetése

3. ábra
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Mérnökportré

Technológiai tesztmérnökként dolgozol a MÁV Zrt.-nél, de 
indítsunk a kezdetekkel. Mikor döntötted el, hogy a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közleke-
désmérnöki és Járműmérnöki Karának hallgatója leszel?

Ez az elhatározás nagyon régre vezethető vissza. Kisiskolásko-
romban eldőlt, hogy automatikával szeretnék foglalkozni, közúti 
vagy akár vasúti területen. Gyerekkoromban mindig néztem a 
vasúti sorompókat, és nagyon érdekelt, mitől is tudja az a be-
rendezés, hogy mikor közeledik a vonat. Általános iskolában te-
repasztalt építettem otthon, persze abban is leginkább az áram-
körök érdekeltek, azokkal kísérleteztem: például, hogy milyen 
logikai kapukkal milyen függőséget, milyen automatikát lehet 
kialakítani. Szegedi vagyok, így a Gábor Dénes Szakközépiskola 
közlekedési tagozatát választottam. Ezt követően szinte egyér-
telmű volt, hogy a BME KJK-ra jelentkezem. Miután végeztem, 
az egyetem Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékén folytat-
tam a tanulmányaimat doktoranduszként két évig. A tanszéken 
a MÁV Technológiai Központ munkatársai is oktatnak szabadon 
választható tantárgyakat – igazából az ott szerzett tapasztalatok, 
benyomások alapján döntöttem úgy, hogy a vasúti automatizálás 
területén szeretnék tevékenykedni. 

Hogy kerültél a MÁV-hoz? 

Amikor megszületett az elhatározásom, hogy nem folytatom to-
vább doktoranduszként az egyetemet, a Technológiai Központ 
biztosítóberendezési osztályvezetője – akit hallgatóként ismer-
hettem meg – jelezte, hogy érdemes lenne jelentkeznem a MÁV-
hoz egy akkor üres pozícióra. Az ajánlás szerint megkerestem a 
MÁV Karrierportálján az álláshirdetést, és jelentkeztem. A felvé-
teli folyamat gördülékenyen ment, a jelentkezésem után három 
hónappal, 2014 októberében kezdhettem a Technológiai Köz-
pontban pályavasúti gyakornokként.

Hogy sikerült a beilleszkedés, és hogyan indult a szakmai 
pályafutásod a MÁV-nál? 

Az első pillanatban a mély vízbe kerültem. A feladatok mennyi-
sége akkor is nagy volt a Biztosítóberendezési Osztályon, ezért 
gyorsan meg kellett tanulnom a szakmai fogásokat. Elektronikus 
biztosítóberendezések és távvezérlő rendszerek vizsgálata lett a 
feladatom. Az osztályon mindössze két kolléga foglalkozott ezzel 
a területtel, közvetlenül melléjük kerültem, az ő segítségükre szá-
míthattam. Örültek, hogy odakerültem, mert rendkívül nagy teher 
volt rajtuk, ezért gyorsan be kellett tanulnom. Nagyon sokat kö-
szönhetek nekik. Itt fontos visszautalnom a BME Közlekedés- és 

* A rovat cikkei teljes egészében az interjúalanyok véleményét tükrözik, 
azt a szerkesztőség változatlan formában jelenteti meg.

Járműirányítási Tanszékére: az az alaptudás, amit ott szereztem 
meg, rendkívül hasznos volt a munkahelyemen. A szakmának 
van egy nagyon sajátos nyelvezete, amelyet már megtanítottak 
nekem a tanszéken, így a kezdetektől pontosan értettem, mit 
mondanak nekem a munkatársaim. Már csak azt kellett megta-
nulnom, hogy a szakmai feladatokat pontosan hogyan kell ellátni, 
de a kifejezések mögött levő alapvetéseket már ismertem. Gyak-
ran találkozom olyanokkal, akik más szakterületről érkeznek, és 
külön el kell nekik magyarázni, hogy a szakkifejezések mit jelen-
tenek, de én ezeket a fogalmakat már ismertem. Ez nagy köny-
nyebbséget jelentett a szakmai beilleszkedésemben.

Milyen feladatokban veszel részt? Hogyan fejlődtél szak-
mailag? 

Elektronikus biztosítóberendezések és távvezérlő rendszerek 
funkcionális vizsgálatát végezzük, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy ellenőrizzük, a berendezések a MÁV elvárásainak megfele-
lően működnek-e. Még a vizsgálat előtt előkészítjük a vizsgálati 
lapokat, amelyek tartalmazzák a vizsgálati pontokat, az egyes 
műveleteket, majd végrehajtjuk a vizsgálatot. A folyamat végén 
jön a döntéshozatal, hogy megfelel-e a berendezés a vasúttársa-
ság szakmai előírásainak. A vizsgálatot minden egyes új berende-
zésnél elvégezzük, és természetesen azok későbbi módosítása-
kor is. Például, ha szoftvert kell frissíteni, akkor a megváltoztatott 
funkciók vizsgálatát is mi végezzük. Amennyiben a berendezés 
nem felel meg az előírásoknak, azt a gyártónak jelezzük. A gyár-
tó javít, mi újra ellenőrző vizsgálatokat végzünk, és ez a folyamat 
egészen addig ismétlődik, amíg úgy tudjuk kiadni a jelentést, hogy 
a rendszer megfelel az elvárásoknak. Kezdetben csak a vizsgálati 
lapokat készítettem elő a biztosítóberendezési előterv alapján – 
ezek egy nagyobb állomás esetében több száz oldalasak is lehet-
nek. A másik két kollégám az általam előkészített lapok alapján 
vizsgált. Később, ahogy mélyebben megismertem a szakmát és a 
feladatokat, már én is részt vehettem magában a vizsgálatban is. 
Mostanában már engem is bevonnak a döntéshozatalba, például 
arról kell döntést hoznom, hogy egy szoftvercsere megenged-
hető-e, de a beszállítókkal tartott műszaki megbeszéléseken is 
részt veszek. A napjainkban zajló szinte valamennyi vasútvonal-
korszerűsítés során ezeket az általunk vizsgálandó elektronikus 
biztosítóberendezéseket és távvezérlő rendszereket telepítik, ami 
nagyon sok feladattal jár ránk nézve is. Részt veszünk például a 
Kelenföld–Százhalombatta, a Százhalombatta–Pusztaszabolcs, 
a Rákos–Hatvan, a Püspökladány–Debrecen és az esztergomi 
vonal fejlesztésében, valamint a szegedi tram-train projektben 
is. Vác és Székesfehérvár állomás korszerűsítése önmagában is 
olyan volumen volt, hogy önálló projektként hajtottuk őket végre.

A Vasúti VezetékVilág ritkán vesz át más lapokból 
cikkeket; ezúttal azonban kivételt tettünk, hiszen 
büszkék vagyunk a kollégánkkal, Cseh Attilával ké-
szült, a MÁV Zrt. honlapján és a BME Közlekedés- 
és Járműmérnöki Kar lapjában, a KÖZHÍR-ben meg-
jelent interjúra. A riportot Fuchs Adrienn, a MÁV Zrt. 
vállalati érték menedzsment vezetője készítette.
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Milyen szakmai kihívásokkal találtad szemben magad? 

A döntéshozatal, illetve a döntésekben való részvétel nagyon 
felelősségteljes feladat. A többmilliárdos projektekben vannak 
úgynevezett mérföldkövek – ezek esetében komoly teher a dön-
tés, mert akár egy hatalmas projekt megakadását is jelentheti, 
ha negatív eredménnyel zárul a vizsgálatunk. Nagy a nyomás a 
MÁV és a vállalkozók részéről egyaránt, hiszen ha mi úgy találjuk, 
hogy nem jó a berendezés, és vissza kell küldeni a vállalkozónak 
további fejlesztésre, akkor a javításig a vonatok nem vagy csak 
korlátozottan közlekedhetnek. Ilyenkor kell meghozni azt a nehéz 
döntést, hogy miként lehet még megengedni a működést, a biz-
tonságos közlekedés érdekében ez milyen korlátozásokkal kell, 
hogy járjon. A mérföldkő előtti döntéshozatali pillanatok nagyon 
nehezek, hatalmas felelősséget rónak ránk. Ha negatívumot je-
lenítek meg, a projektek kifutása kedvezőtlenül alakulhat. Az a 
tapasztalatom, hogy egy projekt előkészítésének ideje – ahol 
még nem jelenik meg a műszaki munka – jóval hosszabb, mint 
amit a műszakiak kapnak, hogy megtervezzék, megvalósítsák és 
levizsgálják a tényleges berendezést. Mondhatjuk úgy is, hogy 
sokszor hiányzik az az értékes idő, amit arra lehetne fordítani, 
hogy műszakilag minél magasabb színvonalú berendezéseket 
lehessen átadni. Például Békéscsaba állomást 2015 júliusában 
kezdtük tételesen vizsgálni, és szeptemberben már megtörtént 
az üzembe helyezés. Tehát mindössze két hónapunk volt arra, 
hogy a vállalkozó tesztrendszerén, laborban vizsgáljuk a szoftver 
működését, aztán a helyszínen a szoftver és a hardver együtt-
működését is. Ez feszített munkatempót igényelt. A nagy nyo-
mástól függetlenül nincs bennem feszültség azzal kapcsolatban, 
hogy a napi munkámat el tudom-e látni, mert úgy érzem, meg-
van a szakmai tudásom ahhoz, hogy elvégezzem a feladatomat. 
Ez magabiztosságot és erőt ad. 

Hogyan látod magad 10 év múlva? Mit vársz a jövőtől a 
szakmai fejlődésedet tekintve? 

Lehet, hogy innen fogok nyugdíjba menni, de lehet, hogy másho-
vá sodor az élet, akár a vállalatcsoporton belül is. Most jól érzem 
itt magam. Négy éve dolgozom a MÁV-nál, és igaz, hogy már 
önállóan hozhatok döntéseket, de szakmai szempontból még 
nagyságrendeket tudnék fejlődni. Négy év ezen a területen nem 
sok idő. Több olyan kollégám is van, aki tizenéves tapasztalattal 
a háta mögött is azt mondja, még most is tanul újat – a szakmai 
fejlődésben talán nincs is olyan állapot, hogy mindent tudsz, ké-
szen vagy. Ezek a berendezések folyamatosan változnak, állan-
dóak a fejlesztések, illetve újabb berendezések is megjelennek, 
amelyekkel korábban nem találkoztunk. Így a szakmai kihívás 
állandó, a fejlődési folyamatnak soha nincs vége.

Mit szeretsz a munkádban? Mi az, ami motivál nap mint 
nap?

Az osztályon és a cégen belül nagyon otthonosan mozgok. A 
kapcsolatrendszerem folyamatosan bővül. A MÁV-on belül a 
szakmai irányító szervezetünknél, a Biztosítóberendezési Osztá-
lyon sok mindenkit sikerült megismernem, és persze a területen 
dolgozó kollégákkal is rendszeres a kapcsolattartás. A munkám 
nagyon színes, az ország minden szegletét bejárjuk, a vállalko-
zók telephelyei is a legkülönbözőbb helyeken találhatók. Sokat 
járunk Bécsbe, eljutottam Svájcba. Ez előny is, mert ezek az 
utazások kizökkentenek az itthoni mindennapokból, de hátrány 
is, hiszen sajnos nincs sok idő az adott helyek megismerésére. 
Előfordul, hogy egy hétig Bécsben vagy Svájcban kell dolgoz-

ni, vagy akár hétvégén, illetve éjszaka is. Az ilyen munkavégzés 
azért szükséges, mert a szoftvercsere a biztosítóberendezés 
leállításával jár, amit viszont csak vonatmentes időben, vágány-
zárban engedélyeznek. Változó, hogy mennyire ismerem előre 
az időbeosztásomat. Amikor a vállalkozó jelenti, hogy kész egy 
rendszer, először a laborba megyünk ellenőrizni – ez nehezen 
tervezhető; a külföldi utazásokra jobban fel lehet készülni. Ha 
itthon kell tesztelni, az általában ad hoc feladatot jelent: példá-
ul egy még nem üzembe helyezett állomási biztosítóberendezés 
esetében, ha jelzést kapunk, szinte azonnal mennünk kell, hogy 
elvégezzük a vizsgálatokat. A vonatforgalom szabályozásában 
részt vevő, már üzemben lévő berendezések ellenőrzését idő-
ben meg kell szervezni, többek között a vágányzár miatt.
Ami még előny a Technológiai Központban, hogy néha ugyan 
nagyon feszített a munkavégzés, de ha ez az időszak elmúlik, 
akkor jut idő arra, hogy elmerüljünk a szakmai dolgokban, van 
lehetőség jobban átgondolni a saját vizsgálati technológiánkat. 
Fontos a saját módszerek csiszolása, mert ha új kolléga csatla-
kozik hozzánk, sokkal könnyebben megtanulhatja, hogyan kell 
elvégezni ezeket a vizsgálatokat. Az én kérdéseim alapján is sok 
mindent leírtunk, rögzítettünk már, például azt, hogy az egyes 
vizsgálati lépéseket pontosan hogyan kell elvégezni. A mai napig 
végzem a vizsgálati lapok előkészítését, mert kedvelem az irodai 
munkát is. Van olyan kollégám, aki kifejezetten azt szereti, ha 
folyamatosan úton vagyunk. Jó lenne, ha ezeken a külső hely-
színeken a feszített munkavégzés helyett-mellett adódna lehe-
tőség egy kicsit több szabadidőt eltölteni. Szeretek új helyeket 
megismerni, korábban nagyon sokat túráztam az országban. A 
sokszor kimerítő munka mellett motivációt ad, hogy nálunk van 
előmeneteli lehetőség. A feletteseim támogatásának köszönhe-
tően már az itt eltöltött idő alatt is magasabb munkakörbe ke-
rülhettem, pályavasúti mérnök, majd technológiai tesztmérnök 
lettem. Elégedett vagyok a fizetésemmel is, és jól érzem magam 
a munkahelyemen. 

Persze van élet a munkával töltött órákon túl is. Mivel fogla-
latoskodsz a szabadidődben?

Nem vasúti kapcsolódás, de van egy saját kis hobbiprojektem: 
programozás és adatbázis-kezelés. Ez nem időigényes elfoglalt-
ság, viszont azért jó, mert a programozást nem felejtem el. Egy 
vidéki nagyváros tömegközlekedésének GTFS formátumú me-
netrendi adatbázisát tartom karban, saját készítésű programmal. 
Ezt a nyilvános adatbázist használja több mobil applikáció, illetve 
forgalomtechnikai tervezőcég is kérte már a felhasználását. A 
mindennapi munkámhoz nincs szükségem erre, viszont az egye-
temen megszerzett tudást így tarthatom karban.
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Bemutatkozik...*
Lukács György,
a MÁV szombathelyi pályavasúti területi igazgatója

A vasúti biztosítóberendezési terület szak-
mai létráját mérnökként becsülettel végig 
járta Lukács György, aki ambíciójának és 
szakmai elismertségének köszönhetően 
egyre nagyobb léptékű pályavasúti fel-
adatokat és ezzel párhuzamosan egyre 
magasabb beosztásokat kapott. A vasúti 
közlekedés színvonalas lebonyolításáért 
1979 és 2013 között a budapesti, jelen-
leg a szombathelyi területen tesz sokat.

– Még sosem készítettem interjút ak-
tív területi igazgatóval, de úgy tapasztal-
tam, hogy az elmúlt évtizedben többször 
is változott a munkakör jellege. Jelenleg 
mi a feladatuk?

– Egy időben a területi központveze-
tők végezték a végrehajtási munka irányí-
tását, koordinációját, akik mellett a vasúti 
igazgatók feladata jelképesebb volt. Ezt 
a két munkakőrt aztán kvázi összevonták 
2013-ban, így a szakmai irányítás mellett 
a külső (önkormányzatok és hatóságok) 
és belső (vasúttársaságok) kapcsolattar-
tással, valamint ingatlan- és vagyongaz-
dálkodási feladatokkal bővült a munkakör. 

– Mekkora csapata van egy vasút-
igazgatónak?

– A mai SZMSZ szerint minden igaz-
gatónak van egy-egy gazdálkodási és mű-
szaki helyettese, a helyettesek alatt pedig 
a szakmai osztályvezetők – ez minden 
igazgatóságon azonos. Amiben eltérés 
van az igazgatóságok között – méretük-
ből adódóan –, az a főnökségek száma. 
A célkitűzések valamennyi igazgatóságon 

azonosak, a szakterületeknek vannak kü-
lönféle  minőségcéljaik, amiket folyama-
tosan figyelünk és elemzünk. Ilyen a me-
netrendszerűség vagy a különféle hibák, 
zavarok száma, az egy hibára eső elhárí-
tási idő, és még sok műszaki paraméter, 
valamint a pénzügyi, gazdálkodási para-
méterek. A fuvaroztatók elégedettséget 
is mérjük, ez számomra kiemelkedően 
fontos, hiszen szolgáltató cégként tekin-
tek a MÁV-ra. Egyre alaposabbak a mé-
rések, egyre pontosabb célokat tűznek 
ki, melyeket számon is kérnek rajtunk. 
Igyekszünk, hogy napról napra egyre ha-
tékonyabb legyen a munkánk a rendelke-
zésre álló adatoknak és információknak 
köszönhetően.

– Ugorjunk vissza az időben: hogy 
lett vasutas?

– Mindig érdekelt a matek és a fizika, 
az elektromosság, ezért híradástechnikai 
szakközépiskolába jártam. Mindenkép-
pen valami elektromos pályára akartam 
menni, de a vasút akkor még nem volt 
egyértelmű választás. A győri műszaki 
főiskola közlekedésautomatikai szakára 
a felvételi tájékoztatóban figyeltem fel, 
de csak a tanulmányok során kerültem a 
vasúti biztosítóberendezések bűvkörébe. 
Megtaláltam benne azt az érdekességet, 
ami egyre inkább belém égett, éreztem, 
ez nekem a jövőre nézve is nagyon tet-
szik. A főiskolán bekapcsolódtam a „Tu-
dományos Diákköri” munkába. Az ott ké-
szült dolgozatommal országos első helyet 
értem el, aminek egyik díja az volt, hogy 
elfogadták jeles értékű diplomamunká-
nak. Családi vagy egyéb kötelmeim a 
vasúthoz tehát korábban nem voltak, de 
egy vasutas család lányának udvaroltam 
akkoriban, aki azóta is a feleségem.

– Hol kezdte a vasutas pályafutását?
– A főiskola alatt tanulmányi szer-

ződést kötöttem a MÁV-val, melyben a 
Jobbparti Távközlő és Biztosítóberende-
zési Főnökséget adták meg a munkavég-
zés helyeként. Ez nem volt véletlen, hiszen 
Székesfehérváron lakott a családom. Már 
a tanulmányi szerződés alatt megkezdtem 
az ismerkedést az állomással, a csomó-
ponttal, a biztosítóberendezésekkel.

 Aztán 1979. szeptember 1-től tényle-
gesen is munkába álltam a MÁV-nál, ami 
azóta is az első és egyetlen munkahe-
lyem. 

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

Az akkori vezetők rögtön felkaroltak, 
érdekes szakmai kihívásokat tartalmazó 
feladatokat adtak, amivel elmélyíthet-
tem a főiskolán megtanult alapokat. A 
szakaszokon a régi, öreg szakik szere-
tettel és örömmel fogadtak, igyekeztek 
minél több dolgot megmutatni. Máig 
hálásan gondolok rájuk vissza, bár min-
den pályakezdővel így tudnánk ma is
foglalkozni! 

A budapesti elővárosi forgatagba ke-
rültem bele, ez adottság volt, meg kellett 
oldani az ebből fakadó kihívásokat a mai-
nál lényegesen nagyobb és eltérő szerke-
zetű teherszállítási volumen mellett, de ez 
akkor még hirtelen belecsöppenve is ter-
mészetesnek hatott. Az akkori kollégákat 
és főnökeimet a megoldást kereső törek-
vés jellemezte, és voltak pálya- és biztber 
fejlesztések az igazgatóság területén. Új 
berendezéseket, technikákat kellett befo-
gadni és működtetni. Nem gondolkoztunk 
azon, hogy nehéz az élet és kihívásokkal 
teli. 

– Milyen érdekesebb mérnöki fel-
adatokat kapott?

– Az elsők között a Déli pályaudvari 
alagút kábelcseréjét kellett levezényel-
nem. Magamtól nem gondoltam addig, 
hogy milyen fontos a szakmát diplomával 
is a sínek mentén kezdeni. Ez az akkori 
vezetőknek a bölcsessége volt, hogy ott 
ismertették meg a kezdő mérnökökkel a 
vasutat, ahol az gurult. Hat éven át, 1985-
ig ténylegesen is a blokkmesteri szaka-
szok munkájában vettem részt, az utolsó 
időben már üzemvezető-helyettesként. 
Akkoriban foglalkoztunk a Székesfehér-
vár–Komárom vonal villamosításával és a 
teljes vonalon D55-ös telepítésével – ám 
erre végül nem jutott forrás. Maradtak a 
helyi fejlesztések, a fehérvári állomási 
berendezésen kisebb-nagyobb felada-
tok. Egyre inkább belevittek a feladatok 
sűrűjébe, ami zökkenőmentes lett volna, 
ha azt a sorkatonai szolgálat nem szakítja 
meg ’82-ben másfél évre. A hadseregre 
jó benyomást tehettem, mert 1985-ben, 
még tartalékos tisztként, visszahívtak 
nyolc hónapra.

Elmondhatom, hogy szerencsés idő-
ben kerültem a pályára, hiszen akkor te-
lepültek még a jelfogós biztosítóberende-
zés utolsó generációját jelentő D70-D70V 
típusú berendezések, az áramellátás te-
rületén is forradalmian új berendezések 
rendszerbe állítása történt. A hegyeshal-
mi KÖFE-FET rendszer is párját ritkította 
abban az időben, és megjelentek – azóta 
pedig elterjedtek – az elektronikus bizto-
sítóberendezések. Csak párat kiemelve 
a sok újdonság közül, és különösen azt, 
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hogy ezek telepítésének, majd üzemelte-
tésének aktív részese lehettem.

– Hogy alakult ezt követően a pálya-
futása?

– A jobbparti főnökségen műszaki 
csoportvezetőként dolgoztam 1992-ig 
távközlési és biztosítóberendezési terü-
leten, esetemben nyilván az utóbbi volt 
hangsúlyos. Amikor a két szakterület szét-
vált önálló főnökségekbe, akkor a Balpart 
vezetőmérnökének kért fel Tóth László 
akkori főnökségvezető. 

Ekkoriban már nem kellett mindennap 
a vágányok mellett lennem (azért men-
tem, ha tehettem), a fővizsgálatok és a 
tervek véleményezése miatt azonban még 
érdemi szakmai feladataim voltak. A be-
osztásaim függvényében mindig tudtam 
valamennyit foglalkozni a szakmával, az 
évek során megtanult tudásanyagot máig 
használom. Ennek köszönhetően más né-
zőpontból is látom az aktuális munkám, 
amivel talán jobban tudom azt végezni. A 
beosztásokban előrébb haladva azonban 
nem volt elég műszakilag átlátni a dolgo-
kat, egyre több volt a pénzügyi vetület, a 
rentabilitásról gondolkodás, így a gazda-
sági tudományokban is fejlődnöm kellett, 
ezért elvégeztem a Pénzügyi és Számvite-
li Főiskola mérnök-üzemgazdász szakát.

A Jobbpartra 1995-ben kerültem visz-
sza szolgálati vezetőnek, és dolgoztam 
ott 2003-ig. A szolgálati vezető mai meg-
felelője például a csomóponti vezető a 
forgalomnál, de a biztbereseknél is meg-
van ez a szint. Az elnevezés változott csak 
azóta, a felépítés és a feladat is hasonlít 
a maihoz: a karbantartási és üzemeltetési 
munkát irányítani, koordinálni, munkáltat-
ni, pénzügyi terveket készíteni. 

– Szinte egy kiforrott jól működő 
életpályamodellről beszélhetünk. 

– Sokáig nem tudatosodott bennem, 
hogy a vasútnál életpályamodell van. Igen 
sokáig foglalkoztak velem az aktuális fő-
nökeim, észrevétlenül kaptam újabb és 
újabb önállóan megoldandó feladatokat 
tőlük, mindig fel tudták kelteni a kíván-
csiságom, érdeklődésem, megoldásra 
törekvésem. Sosem merült fel bennem, 
hogy váltanék, mást vagy máshol akarnék 
csinálni, szóval tényleg egyenes, nekem 
nagyon tetsző szakmai pályafutásom volt 
a szakaszi munkától a területi igazga-
tói beosztásig. A vezetői beosztásaimat 
nagyon testhezállónak éreztem, mintha 
csak nekem találták volna ki őket.

– A vezetői beosztásokra már pá-
lyáznia kellett?

– Három vezetői pályázatot írtam ed-
dig. A magam példájából azt mondom, ez 
egy életszerű modell, akkor válik az em-

ber igazán vezetővé, amikor az általa ve-
zetett egységekről sok mindent tud, mély-
ségeit ismeri. Követendő jó példa, hogy 
erről a pályázataimba írhattam, így kellő 
megalapozottsággal, tudással lettem ki-
nevezne. A budapesti területi központ 
vezetése 2003 és 2013 között nagyon 
izgalmas feladat volt, hiszen a forgalmi, a 
pályafenntartási, az erősáramú és a táv-
közlési területek kihívásaival is meg kellett 
ismerkednem. Ezzel valamelyest keve-
sebb időm maradt a biztosítóberendezési 
szakterületre, pedig tényleg jól éreztem 
magam a szakmában, jó kollégáim voltak. 
Arra büszke vagyok, hogy a kisvárdai vál-
tóhajtómű klubnak alapító tagja vagyok, 
az éves szakmai rendezvényen, ha tehe-
tem, mindig ott vagyok.

– Miért pályázta meg Budapest he-
lyett Szombathelyet?

– Az előrelépés szempontjából szin-
te mindegy, hogy Debrecen, Budapest 
vagy Szombathely vasútigazgatója valaki, 
így több helyre pályáztam; Szombathelyt 
nyertem el. A struktúra mellett a feladat 
hasonló mindenhol: napi a kapcsolat-
tartás a MÁV-START-tal, a GYSEV-vel, 
az árufuvarozó vasútvállalatokkal, pálya-
vasúti végrehajtóegységekkel, hetente 
egyszer az igazgatók közötti megbeszé-
lés, rendszeres kapcsolattartás a térségi 
polgármesterekkel, hatóságok (kataszt-
rófavédelem, rendőrség) vezetővel és 
szükség esetén ügyeleteseivel, a hálózat 
főmenetirányítóval. Hihetetlenül fontos, 
hogy ez az összetett kapcsolati rendszer 
élő és személyes legyen. Ami rajtunk mú-
lik, azt megtesszük. 

A nejemmel ketten áttelepültünk 
2013-ban Szombathelyre, a fiaink ad-
digra felnőttek. Máig gyönyörűnek látjuk 
a környéket, mondani szoktam, hogy 
„hivatali kötelességem gyönyörködni az 
Őrségben”. Határozatlan idejű a kineve-
zésem, nagyon jól érzem magam itt. Ha 
rajtam és a nejemen múlik, innen megyek 
nyugdíjba. Remélem, a kollégáim és ve-
zetőim is úgy látják, megfelelő ember va-
gyok ezen a poszton. Mindent megteszek 
érte, hogy így legyen. 

– Nyugat-Magyarországon főleg a 
GYSEV vonalai kerültek intenzív fejlesz-
tésre, a MÁV-vonalakra kevesebb figye-
lem jutott. Milyen így a jövőképük?

– Szerencsére ebben az uniós p énz-
ügyi ciklusban nekünk is jut egy nagybe-
ruházás, a Balaton északi partján, mely 
kiemelt turisztikai célpont, ezért került a 
villamosítandó vonalak közé, ami együtt 
jár némi pálya- és biztosítóberendezés-
korszerűsítéssel, első ütemben Szabad-
battyán és Balatonfüred között.  Nálunk az 

emeltsebességű közlekedésnek viszony-
lag kevés haszna lenne, de azért szeret-
nénk fejleszteni a Székesfehérvár–Veszp-
rém–Celldömölk–Szombathely vonalat, 
aminek jelentős tehervonati és elővárosi 
funkciói is vannak. Szeretnénk, ha jobban 
megtalálná a Veszprém–Győr vonal a he-
lyét és szerepét a turisztikában, hiszen az 
ország legszebb környezetű vasútvonala 
ez a Bakonyban. A régi berendezéseket 
életben kell tartanunk, ez is komoly kihí-
vás, főleg, hogy még a menetrendszerűsé-
get is javítani szeretnénk. Az állomáskor-
szerűsítések is szép ütemben haladnak. 
Az itteni kollégák megteszik a magukét.

– Az elektronikus biztosítóberende-
zéseket sikerült megkedvelnie?

– Az országban Tata, Almásfüzítő és 
Hegyeshalom kapott először ilyen beren-
dezéseket, rögtön többfélét, pionírok vol-
tunk ezek bevezetésében. Komoly szelle-
mi feladat volt, örömömre szolgált, hogy 
ebben is részt vehettem. Millió új kihívás, 
szép volt, érdekes volt, büszkék voltunk 
rá, örültünk neki. Teljesen új technika. 
Amikor megismertük őket, akkor tovább-
gondoltuk, hogy ez a szigetszerű beveze-
tés hasznos, jó, de hasznosabb lenne, ha 
egységesebb lenne, vonalakat fedve le – 
errefelé haladunk, szerencsére. 

A Budapest–Hegyeshalom vonalon 
az elsők között telepítették a KÖFE–FET 
berendezést, láttuk, mivel jár ez, mik az 
előnyei az irányítás hatékonyságában. A 
mindennapokban ez is jól bevált, ám hoz-
zám közelebb áll a következő lépcsőfok, 
a KÖFI. Valamennyi pályázatomba beleír-
tam, hogy ez az irány a megoldás számos 
üzemi kérdésre, kihívásra. 

A szombathelyi területen is hasonló 
gondok vannak, mint máshol: nagyobb 
fővonalakat és számos mellékvonalat üze-
meltetünk létszámhiánnyal. Ennek megol-
dására hatékonyabb mellékvonali és fővo-
nali forgalomirányítás kell! Amennyire és 
ahol csak lehet, ezt szorgalmazom. Na-
gyon sok haszna van, a legtöbb vonalon 
ez a legjobb megoldás. Biztonságtech-
nikai hátránya nincs, sok információt tud 
kezelni, feldolgozni, csak így lehet elkép-
zelni a jövőt. Az igazgatóság területén a 
25-ös vonalon (Boba–Zalaegerszeg–Za-
lalövő–Hódos) látunk valami hasonlót, a 
Szabadbattyán–Tapolca vonalra terv szin-
ten is kidolgozták már, tehát látjuk az or-
szágos trendet, szeretnénk a része lenni.

Ugyanakkor igazgatóként ma is nagy 
érdeklődéssel figyelem a berendezése-
ink egy újabb generációjának, a GSM-R, 
az ETCS berendezéseknek csatasorba 
állítását.

Andó Gergely
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Folyóiratunk szerzői
Boldis Bálint
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen 2017-ben közlekedésmérnöki, 
2019-ben okleveles közlekedésmérnöki végzett-
séget szerzett. Egyetemi szakmai gyakorlatait a 
BKV Zrt. Metró Üzemigazgatóságánál, valamint 
a Bi-Logik Kft.-nél töltötte. Tanulmányai mellett a 
BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasá-

gi Tanszékén közreműködött számos, elsősorban forgalmi mo-
dellezéssel kapcsolatos projektben. Jelenleg a MÁV-HÉV Zrt. 
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóságánál dolgozik közleke-
désmérnökként. Elérhetősége: boldisbalint@gmail.com

Farkas Balázs
2002-től öt évig a budapesti Gyermekvasúton 
szolgált. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnáziumban érettségi-
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je; 2017-től az R-Kord Kft. erősáramú szakértője. Az MEE és a 
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időszakban is vasúti FET rendszerek, valamint villamos váltófűté-
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A Vasúti VezetékVilág
következő száma

2019. szeptemberben jelenik meg.






