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Csak egy szóra...*

Hajdú Richárd
fejlesztőmérnök, MÁV Zrt. TRI.,

Biztber és Áramellátás T. osztály

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

„Ugyebár…”
E sorok írása közben is éppen telefonál-
gatok összevissza, hogy egy adott időzítő 
óra jóváhagyási dokumentumát megsze-
rezzem, mert jóhiszeműen mondtam a 
területi kollégámnak, hogy a kérésének 
eleget téve természetesen átadom neki. 
Napok teltek el, a mi irattárunk nem talál-
ja, mivel ami kb. 2000 utáni jóváhagyás, 
az a legtöbb esetben nem jut el a MÁV-on 
belül az egyik épületből a másikba. Meg-
örvendek annak, ha nonszensz módon a 
kivitelezőtől kapom meg a MÁV-os papírt. 
Jelen esetben ez sem játszik, így hát má-
sodmagam megkérdezem a nagy épület 
levéltárasait, hátha megvan ott, de szin-
tén nem jártam sikerrel, mivel irattárazva 
nincs, így aztán örüljek annak, ha valaki 
éppen megtalálja a gépén.

Körülbelül ez a fejetlenség jellemző 
napjainkban a szakmánkra. Korom és cse-
kély pályafutásom ellenére már sok jó és 
(leginkább) bosszús dolog egyaránt meg-
fogalmazódott bennem. Példaként ezek 
közül ki lehetne emelni a jelen felület sorai 
között már többször elhangzott „utánpót-
lás” megrendítő helyzetét, amit már én is 
megtapasztaltam. Említésre méltó még a 
jelenlegi, igazi magyar koncepciótlanság 
a biztosítóberendezéseink fejlesztése és 
cseréje terén, miszerint elbontunk egy fi-
atalnak számító Dominó 55-öt, vagy egy-
azon vasútvonalra telepítünk inhomogén 
berendezéseket. Emellett feledésbe me-
rítve a néha már megrendítő tényt, hogy 
a mai napig üzemeltetünk egy Nyugati pá-
lyaudvart vagy egy Kőfelsőt, melyek irányí-
tótornyának megtekintéséhez nyugodtan 
szedhetnénk jegyet a Múzeumok Éjszaká-

„Fejlesztés”

Napjainkban nagy biztosítóberendezési 
repertoárral büszkélkedhetünk, a vonó-
vezetékestől a futurisztikusnak titulált 
elektronikusig. Nyitott a piac, ezáltal mi 
is (néha akaratunk ellenére is) nyitottak 
vagyunk új biztosítóberendezési típusok 
befogadására. Ezzel nem is lenne iga-
zán probléma, de azt hiszem, az előző 
évszázadhoz képest 180 fokos fordulatot 
vettünk. Vegyük példának a Dominó bizto-
sítóberendezéseket. Svájci licenc, melyet 
átalakítottunk a magyar jelzési rendsze-
rekhez, a magyar közlekedési direktívák-
hoz stb.; tömören összefoglalva: magya-
rosítottuk. Ehhez képest úgy érzem, néha 
fordítva ülünk a lovon, így aztán nekünk 
kell alkalmazkodnunk a gyártó terméke-
ihez: illesztő áramköröket reszelgetünk, 
az adott állomásra kizárólagosan érvé-
nyes engedményeket teszünk, egység 
belső kapcsolást módosítunk, hogy pél-
dául a feneketlen kútként szimbolizálható 
ETCS is üzemképes legyen. Ezáltal az 
egység csereszabatossága megszűnik, 
de kit érdekel. Amíg szellemi és anyagi 
erőforrásaink nagy részét leköti ez, kit ér-
dekel, hogy néhány állomásunk széthulló 
félben van, ugyebár...

„Üzembe helyezés”

Bosszúságaim sorát egy nemrég történt 
eseménnyel zárnám: egy állomás „kény-
szerített” üzembe helyezési eljárása. 
Kényszerített, mert az idő pénz, a határidő 
lejárt, a megrendelő pedig azt mondja: „a 
főnökeim úgy engedtek el ide, hogy ennek 
ma üzembe kell mennie”. Eredmény: a 
vizsgálat vezetőjének aláírása nélkül a be-
rendezés üzembe ment. Biztonság? Má-
sodlagos. Konklúzió: a hibalistában sze-
replő tételek jelentősége a fennmaradó idő 
függvényében változik, ezáltal rugalmasan 
felülbírálható (ha van rá idő, megoldjuk). 
Az ünnepélyes szalagátvágást követően 
pedig azonnal beindul a berendezéseink 
és a vasútvonalaink látható amortizációja. 
Fenntartói kapacitás hiányában a megol-
dást majd a következő fejlesztés és beren-
dezéscsere fogja adni, ugyebár...

A felsoroltak ellenére bennem még igen 
nagy az ambíció, és szeretem ezt a terüle-
tet művelni, kedves Olvasó. Véleményem 
szerint  az újként belépők ilyen elhivatott-
ság nélkül ezt a szakmát nem is űzhetik 
tisztességesen, de ehhez nemcsak a sok-
szor elhangzott humán támogatásnak, ha-
nem a szakmai összhangnak és összetar-
tásnak is meg kellene lennie. Hallgassuk 
meg egymást!

Azt a bizonyos jóváhagyást pedig még 
mindig keresem... Közvetlen főnököm ki-
sebb dicsőségére legyen mondva, hogy 
Ő hagyta jóvá, d e Ő sem találja… :)

ján. Kedves kollégám szavaival élve: „ha 
tudnák az Utasok, mi van alattuk…”.

Amiről igazán szeretnék néhány szó-
foszlányt ejteni, az valójában egy fiatal 
mérnök mindennapi tapasztalatait tükrözi. 
A fejezeteket egy-egy szóban inicializá-
lom, kifejezetten idézőjelek közé téve…

„Alapáramkörök”

A szakmába kerülésem előtt teljesen ab-
ban a hitben voltam, hogy a napi több ezer 
vonat közlekedésének biztonságáért fele-
lős Dominó biztosítóberendezések kiforrott 
rendszernek számítanak hazánkban, így 
azok kialakítása egységesnek mondható. 
Papíron ez meg is volt az 1990-es évekig, 
az utolsó D55-ös nagy alapáramköri jóvá-
hagyásig. Azóta eltelt 29 év, és ifjú terve-
zőként továbbra is ezt kell forgatnom. Ezzel 
nem is lenne baj, amennyiben a szakmai 
evolúció is megállt volna a 20. században. 
Számos műszaki változás és fejlődés kísér-
te az elmúlt éveket, emiatt többször a fejem-
hez vágták már, hogy a D55 ideje bizony 
lejárt. A gyakorlatban mégis a mai napig te-
lepítünk új építésű dominókat. Örvendetes 
tény ez, viszont ehhez kellene egy megfele-
lő alapáramkör is, ugyebár! Hadd említsek 
meg példaként egy rugalmas jelzőfüggésű, 
tengelyszámlálós, fogadóvágányban telepí-
tett közbenső váltóval rendelkező, ETCS-re 
előkészített berendezést. Úgy gondolom, 
ezt a nemes feladatot elvállaló tervezőnek, 
büntetőjogi felelősségének tudatában egy 
alapáramkörből kellene dolgoznia, mint 
ahogy arra hivatkozik is tervezői nyilatkoza-
tában. Kérdem én, valójában mi alapján is 
tervezze meg az állomás biztosítóberende-
zését? Egy sümegi tengelyszámlálós kap-
csolás alapján, amit nem is telepítünk már? 
A gyakorlat szerint, ami 1990 előtti techno-
lógia, ahhoz fellapozza az alapáramkört, 
ami meg annál későbbi, megnézi, hogy egy 
másik projektben egy másik tervező ezt ho-
gyan oldotta meg. A referenciamegoldásra 
valójában vagy rábólintott valaki, vagy nem. 
Néha attól függően, melyik területen épült 
az adott berendezés.

Jogos válasz a problémámra, hogy 
ahány tengelyszámláló, annyiféle kialakítás. 
Valóban így van, ezeket az egyedi, egysze-
mélyes jóváhagyások hivatottak orvosolni, 
napjaink gyakorlata szerint. Viszont számos 
elvi, visszajelentési és kialakítási hibával 
rendelkezik az alapáramkör azon része is, 
amit nem érint az evolúció sora, hanem a 
több évtizedes üzemeltetői tapasztalatokkal 
kellene kezdeni valamit. Ha ezek tudatában 
vagyunk, miért kell a gyártótól kijönnie egy 
rossz kapcsolású egységnek 2019-ben? 
Valóban szájhagyomány alapján kell terjed-
nie, hogy ezt és azt az érintkezőt tegyük be 
ide-oda, különben akár balesetveszélyes 
szituáció is előfordulhat? Felismervén hibá-
jukat, elődeink ezeket módosítás formájá-
ban rögzítették, ugyebár...
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Blokkmesteri gond(olat)ok
BUDAI DÁVID

Szeretném a blokkmesteri feladatok vélt 
vagy valós nehézségeit megfogalmazni 
néhány gondolatban, a teljesség igénye 
nélkül.

Szakemberhiány

Nem összetévesztendő a létszámhiány-
nyal… Nagyon sarkítva: szakember az, 
aki önálló munkavégzésre alkalmas. 
Napjainkban az a biztosítóberendezési 
szakasz, ahol a létszám fele szakember, 
szerencsésnek mondhatja magát. Ez vél-
hetőleg az elkövetkezendő öt évben sem 
fog javulni, sőt! „2020 és 2025 között a 
TEB szakterületen a várható nyugdíja-
zás a teljes létszámhoz képest 20 szá-
zalék.” (Elhangzott: Dr. Soulavy Ottokár 
Váltóhajtómű Szakmai Klub, 2019.) Ter-
mészetesen a létszám(hiány) is elkeserí-
tő, munkaerőhiány van; a csapból is ez fo-
lyik. Persze-persze, tudjuk, hogy ez van, 
mindenki tudja, itt-ott meg is említik, vál-
tozás azonban nincs. A humán partnerek 
nem tesznek különbséget a létszám és a 
szakemberek száma között. Ez egyrészt 
elkeserítő, másfelől viszont lássuk be, 
nincs választásuk. Számítási módszerük 
egyszerű: ha egy blokkmesteri szakaszon 
van 9+1 fő, és jövőre egy fő elmegy nyug-
díjba, de (jó esetben) vesznek fel helyet-
te ugyanígy egy embert, akkor megvan 
a létszám. Örülhetünk. Vagy mégsem? 
Előttünk a feladat, hogy a saját dolgunkat 
próbálva segíteni, szakembert csináljunk 
az illetőből. Egy újfelvételes dolgozó nem 
könnyíti meg egy blokkmesteri szakasz 
mindennapi életét. A megfelelő oktatáso-
kat próbálja biztosítani a MÁV, ám ezek 
elvégzésétől és attól, hogy a munkakörét 
valaki átírja SAP-ban, még senki nem lesz 
műszerész. Egy új dolgozónak, bármilyen 
tanfolyamokat végez el, jó esetben há-
rom–öt év kell, hogy helyismerete legyen, 
illetve a tipikus áramköri vagy mechanikai 
hibákkal, időszakos mérésekkel tisztában 
legyen. Felelősségünk elvitathatatlan: ha 
szeretnénk egy jó műszerészt, azt ki kell 
nevelni. Nem egyedül a blokkmesternek, 
hanem a szakasznak. Mindjárt adódik is 
a kérdés, hogy a jelenlegi bértáblát fi-
gyelembe véve mennyire várható el egy 
műszerésztől/blokkmestertől/lakatostól, 
hogy mindent megtegyen azért (is), hogy 
a lehető legjobban átadja a tudását az 
újaknak? Ezen túl persze szükség lenne 
azokra, akik át is szeretnék venni ezt a 
tudást. Hiába vetem el a magot, és locso-
lom becsülettel, ha termőképtelen a talaj. 
Van olyan blokkmesteri szakasz (őszintén 
remélem, hogy minél kevesebb), ahol az 

utolsó négy dolgozóból, aki a szakaszra 
érkezett, egy fő sem alkalmas önálló mun-
kavégzésre. A nyugdíj előtt álló, leendő 
kollégák felvétele sem biztos, hogy száz 
százalékig jó döntés. Persze tudom, a lét-
számot (látszatot?) fenntartani tökéletes. 
Semmi bajom az idősekkel, legfőképpen 
azért, mert előbb-utóbb én is az leszek, 
de bátran tegye fel magának a – talán 
nem is annyira költői – kérdést mindenki: 
egy 55 évnél idősebb, nulla vasúti tapasz-
talattal rendelkező új felvételis kollégából 
mikor lesz biztosítóberendezési műsze-
rész?

Tudom, nem kivitelezhető, de leírnám 
a szerintem ideális esetet – amennyi-
ben tudna a cég annyi bért ígérni, hogy 
legyen jelentkező –, hogyan képzelném 
el az utánpótlást. Felvennének egy év 
határozott szerződéssel 10 főt bármely 
blokkmesteri szakaszra. A kötelező okta-
tásokon kívül semmilyen tanfolyamra nem 
iskoláznák be őket. Egy év eltelte után, 
aki alkalmasnak tűnik műszerésznek, ma-
radhatna, a többi mehetne Isten hírével. 
Így talán egy elvárható szakmai szintet 
fent lehetne tartani.

A humán erőforrásokért felelős 
vezetők felelőssége – és a pénz

Talán rossz fórumokat követek figyelem-
mel, de nem nagyon látom, hogy bárkit 
felelősségre vonnának a létszámhiány mi-
att. Pedig feltételezem, vannak olyan dol-
gozók, akik azért veszik fel a fizetésüket, 
hogy lehetőség szerint bővítsék, de leg-
alább fenntartsák a létszámot. Ehelyett 
széttárjuk a kezünket: „De hát munkaerő-
hiány van mindenhol…!” Blokkmesterként 
ez akkor kellene, hogy érdekeljen, ha egy 
indokolatlanul sokáig elhúzódó hibaelhárí-
tásról készült jegyzőkönyvre azt írhatnám 
be: „oka: munkaerőhiány”. Ha egy pultos 
rosszul ad vissza, kitől vonják le a hiányt? 
Ha egy fémipari munkás elrontja a munka-
darabját, kit vonnak felelősségre? Ha egy 
közúti fénysorompó meghibásodása to-
vább tart, mint 12 óra, kinek csörög a te-
lefonja? Látjuk, ha bármilyen módon nem 
állja meg a helyét egy dolgozó, valamilyen 
szintű elmarasztalásra számíthat. Ezzel 
szemben, ha egy blokkmesteri szakaszon 
még a létszám sem megfelelő, nemhogy 
a szakemberek száma, kinek kell számot 
adnia a helyzetről? Senkinek?

A helyzet persze nem ennyire fekete 
és fehér. Mit tehetne szegény humán, ha 
nincs meg neki az, ami mindenkit mozgat, 
azaz a pénz. Könnyen kiabálok rájuk kí-
gyót-békát, amikor kötve a kezük. Nem 
tudnak annyit ajánlani, hogy tolongjanak 
a blokkmesterek irodái előtt az új felvé-
telisek. Szépíthetjük ezt bárhogy, megkö-

zelíthetjük a dolgokat számtalan aspek-
tusból, a végeredmény ugyanaz marad: 
nincs elegendő pénz a létszám bővítésé-
hez, de sajnálatos módon még a fenntar-
tásához sem. Az OTP Bank megbízásából 
készült felmérés szerint „a megkérdezett, 
1980–2007 között született nemzedé-
kek számára a lehetséges munkáltatók 
kiválasztásakor az elsődleges szem-
pont a biztos megélhetés, vagyis a ver-
senyképes fizetés (97 százalék)” (forrás: 
origo). Az elmúlt néhány 10 évben jócs-
kán megváltoztak a társadalmi, erkölcsi 
normák, és ezek kihatnak a munkaerőpi-
acra, illetve a pályakezdő munkavállalók-
ra. Tisztelet a kivételnek, többségüknek 
nincs olyan elképzelése hosszútávon, 
amit látnak maguk előtt, nincs céljuk, 
hogy honnan hova akarnak eljutni. Rela-
tíve későn érnek, későn vállalnak gyere-
ket, későn költöznek el otthonról, későn 
jutnak el odáig, hogy kezdjenek magukkal 
valamit. Nem feltétlenül érdekli őket a kar-
rierépítés. Felkapott szó az életpályamo-
dell, de ha bejön egy kollégajelölt, nem 
érdekli, hogy végigbotladozva a képzelet-
beli ranglétrán, hova juthat el. Az érdekli, 
mennyit utalnak neki hó végén. Meg lehet 
nézni a bértábla „11 kiemelt” sorát… pont 
annyit… ja, nem, az a bruttó. Akkor lesz 
belőle nettó, ha vállalja, hogy mondjuk 
hatnaponta nem a saját ágyában alszik, 
illetve vállalja azt is, hogy amikor az időjá-
rási körülmények oly cudarok, hogy más 
inkább a kutyáját is beengedi a házba, Ő 
kimegy hibát elhárítani. A szakmai kihívás 
az nem pénz, az kutyagumi. Sokan azt se 
tudják, mit jelent. A pénz a fontos. Ha pe-
dig a pénz a fontos, akkor jönnek képbe a 
biztosítóberendezés-kivitelezéssel foglal-
kozó vállalkozások. Nemcsak a fiatalokat 
szerzik meg könnyebben, hanem az anya-
gi lehetőségeik miatt a szakembereket is 
könnyebben csábítják el. Példa a közel-
múltból: egy biztosítóberendezés építés-
sel/tervezéssel foglalkozó cég vezetője 
az egyik este sofőrszolgálattal ment haza. 
A hazaúton beszélgetett a sofőrrel. Ma 
a sofőr már neki dolgozik. Zéró villamos 
képzettséggel, nulla szakmai tapaszta-
lattal, de megpróbálnak belőle biztosító-
berendezési műszerészt faragni. 

Bármilyen szempontot veszünk figye-
lembe, mindig a bérjellegű juttatásoknál 
kötünk ki. Mi a probléma a bérrel? Egész 
egyszerűen rosszul van elosztva. Ha va-
laki rátekint a „11. Kiemelt” kategória bér-
táblájára (vagy bármelyik másik bértáblá-
ra), mit lát? Hogy az ég egy adta világon 
semmi jelentősége annak, hogy kinek 
mekkora a szakmai tudása, mennyire am-
biciózus, mennyire megbízható, mennyire 
fejlődőképes, tisztában van-e az alapvető 
munkafolyamatokkal, vagy kell valaki, aki 
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mindig ott áll felette és irányítja, felügyeli 
a munkáját. Egy dolog számít, hogy mióta 
van a MÁV-nál. A bértábla adott, a kategó-
riákba besorolás adott, ezen túl már csak 
az számít, hogy így vagy úgy, mennyi időt 
sikerült eltölteni a cégnél. Ennek köszön-
hetően alakulhatnak ki olyan méltánytalan 
helyzetek, hogy egy hét éve műszerész, 
aki szereti a szakmát, akar (és tud is) fej-
lődni, a tisztképzőt elvégezte, nagyság-
renddel kevesebb pénzért dolgozik, mint 
az a 15 éve műszerész, aki egy térköz-
szekrény előtt állva, az ütemezett blokk-
egységre ránézve képtelen megállapítani, 
milyen fény van a jelzőn. Ez a szakma 
egy szinte véget nem érő tanulási folya-
mat (pont, mint a papoknál ). Aki akar 
és tud is tanulni, azt el kellene ismerni. 
Pedig ha meg lehetne oldani, hogy a mű-
szerészek a szakmai felkészültségük és/
vagy a hozzáállásuk, illetve a vasútnál el-
töltött éveik figyelembevételével kapják a 
bérüket (pl.: mozgóbér), sok szempontból 
egy korrektebb bérezés tudna kialakulni. 
Apró példa a bérezésről: másfél éve egy 
győri gyárban szereldei munkatársként 
dolgozó közeli rokonom bruttó alapbére 
ugyanannyi, mint az enyém. Egy szereldei 
munkás és egy blokkmester/műszerész 
felelősségét lehet-e egy lapon említeni…? 
Elképzelhető, hogy a rendelkezésre álló 
bértömeg területenként sincs jól elosztva. 
A szombathelyi főnökségen (hat éve) mű-
szerész kolléga nettó 250 ezer forintért 
már elmenne maszek céghez dolgozni. A 
budapesti főnökségen dolgozó (hét éve) 
műszerész kolléga nettó 300 ezer forin-
tért sem megy el. 

A motiváció,
illetve szankciók hiánya

Ha már egyszer pénz nincs, akkor valamit 
csak ki kellene találni, mivel motiváljam 
a precízebb/gyorsabb munkavégzésre, 
tanulásra a munkavállalót. Régen (amikor 
még volt létszám) erre is megvolt a lehe-
tőség. Úgy hívták: készenléti vezénylés. 
Amikor még kiváltság volt készenlétezni, 
nem a világ legtermészetesebb dolga. 
Most örülök, ha olyan a létszám, hogy 
„csak” hatnaponta kell készenlétet adni. 
Ellenben, akit nem találok arra érdemes-
nek, hogy készenlétezzen, nem tudom 
kivenni a készenlétből. Cserébe esze 
ágában nincs megtanulni bármit is, nem 
számít, hogy a lámpa tartásán kívül nem 
használható másra. Hab a tortán, ha még 
a céges autót sem vezeti… Ma – törvé-
nyes keretek között – egy blokkmester 
hogyan tudja motiválni a munkavállalót? 
Sehogy. Esetleg megveregetem a vállát, 
és közlöm, hogy meg vagyok vele eléged-
ve. Hogy marasztalom el azt a munkavál-
lalót, akinek a munkavégzése az elvárható 
szint alatt van? „Ejnye-bejnye, nem vagyok 
veled megelégedve, legközelebb jobban 

teljesíts, légy olyan kedves!” A munkavál-
lalók hozzáértése finoman szólva is vál-
tozó. Tudnunk kell, hogy kit mire tudunk 
használni. Bár a munkaköri besorolásuk 
megegyezik, (sajnos) nem támaszthatunk 
ugyanolyan szakmai elvárásokat minden 
munkavállalónk felé. Van, akit csak arra 
tudunk használni, hogy váltóvizsgakor 
betegye a négy mm-es vasat, vagy kiássa 
a váltóvégelzárót, és van, akit arra, hogy 
áramköri hibát hárítson el. Feltételezem, 
a szakmai felkészültség 10–20–30 éve 
is vegyes volt, de volt egy alapszint, amit 
mindenki tudott. Az évek során az oktatás 
hiánya, illetve a munkaerőhiány miatt ez 
a szint egyre csökken és csökken, azaz: 
hígul a brigád. Nem csak a mi szakmánk-
ban, ha körülnézünk, sajnos bármelyik 
társszolgálatnál ez a tendencia. Lássuk 
a saját példámat! Tudom, hogy mindig 
van hova fejlődjek; ugyanaz a műszerész 
vagyok, mint három évvel ezelőtt, csak 
megváltoztak a feladataim. Húsz–harminc 
évvel ezelőtt nem lehettem volna blokk-
mester. Lehettem volna egy középszerű 
(esetleg jó) műszerész. Ugyanezt látom 
a forgalomnál. Van, aki éveket várt, hogy 
táblakezelőből rendelkező legyen, és 
van, aki fél év alatt végigjárta ugyanezt 
az utat. Ha kellően motivált lennék, elvé-
geznék egy egyetemi képzést, lehetnék 
pl. szakaszmérnök. Ezáltal a használható 
műszerészek közül valaki „felemelkedne” 
blokkmesternek, a megüresedett helyre 
pedig jönne valaki, aki vagy használható 
valamire, vagy nem. Ha nem használha-
tó, a szakasz szakmai szintje csökken-
ne. Amíg volt kikből válogatni, addig fent 
lehetett tartani egy elvárható szintet. Aki 
nem felelt meg, annak ajtót lehetett mutat-
ni. Most, amikor már hálóval kell befogni 
az embereket, „hozott anyagból” dolgo-
zunk…

Oktatás

Legalább annyira tombol az oktatásban is 
a munkaerőhiány, mint nálunk. Nem bizt.
ber., de talán tanulságos: múlt hónapban 
volt a 15 éves középiskolai osztálytalálko-
zóm. A 15 éve friss egyetemi diplomával 
felvett angol tanárnő ma is a legfiatalabb 
tanár a testületben. Nem voltam teljesen 
tisztában vele, hogy ma Magyarországon 
van-e középiskolai biztosítóberendezés-
műszerész képzés. Igen, van, de elég 
„sztochasztikus”. Nincsenek konstans 
számok. Nem tudjuk, egy évben ponto-
san hány fő végez, nem tudjuk pontosan, 
hogy ebből a létszámból hány fő tanul to-
vább, hány főt „szív el” a maszek, illetve 
mennyi marad „nekünk”. Miskolcon, a 
Kandó Kálmán Szakközépiskolában in-
dult két éve egy osztály. Győrben, illetve 
Záhonyban indult korábban egy-egy osz-
tály, itt mindig csak néhány fő végez.

A blokkmester feladatai

Elsőre lehet, hogy egy picit soknak tűn-
nek, ettől függetlenül a leendő blokk-
mesterek zöme tudja, mit vállal. Én is ezt 
hittem… Az első fél évben azt sem tud-
tam, hogy melyik rendezvényen vagyok, 
és nem azért, mert annyira leterheltek a 
feladatok, hanem az agyam nem volt rá-
hangolódva arra, hogy ennyi információ, 
impulzus éri egyszerre, illetve hogy ezek-
re reagálni is kéne. Egész egyszerűen 
sok volt a behatás, sok mindenre kellett 
figyelni. Műszerészként mindig csak a 
reggel kapott feladatomra kellett figyel-
jek. A vezetőség, az utazóközönség és 
a média igénye viszonylag egyszerűen 
megfogalmazható: ne hibásodjon meg a 
biztosítóberendezés, de amennyiben va-
lami véletlen folytán mégis előfordul, ne 
okozzon késést. Komolyra fordítva a szót: 
két fontos dolog van, ami elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az elvárásoknak meg tudjunk 
felelni. Az egyik legkézenfekvőbb: a szak-
mai felkészültség. Aki nem tudja fejből az 
összes áramkört (pl.: én), az pótolhatja a 
szakmai hiányosságait a hozzáállásával. A 
másik fontos dolog: tudni kell az emberek-
kel bánni. Ha ez megy, akkor nem lesz ne-
héz egy jó/elfogadható szakaszi légkört 
kialakítani, ami elengedhetetlen a műkö-
déshez. Úgy nem lehet munkáltatni, ha 
a dolgozók egymással vannak elfoglalva, 
vagy zúgolódnak a kiszámíthatatlan ve-
zénylés, a bérek stb. miatt. Abból főzünk, 
amink van. Van x emberünk, akiknek a 
tudásával/hiányosságaival tisztában kell 
legyünk, és a napi feladatokat, a vágány-
zárak kiszolgálását, a hibaelhárítást ezek 
figyelembevételével kell megszervezzük 
úgy, hogy a döntések soha ne legyenek 
személyesek. Mesterként nem engedhet-
jük meg magunknak a személyeskedést. 
Bár a kollégák szakmai felkészültsége 
vegyes, ettől függetlenül kell, hogy legye-
nek olyan elvárások a munkavégzés felé, 
amit mindenkitől következetesen számon 
kérhetünk, függetlenül attól is, hogy meny-
nyire szimpatizálnánk vagy esetleg nem 
szimpatizálnánk a beosztottunkkal a ma-
gánéletben. Blokkmesteri feladatok a tel-
jesség igénye nélkül: vezényelnünk kell az 
embereket, úgy, hogy a törvényi kereteket 
betartjuk (jelenlét/távollét, oktatások, pi-
henőidő, túlóra),  foglalkoznunk kell a 
munka-, tűz- és környezetvédelemmel, a 
bérelt gépjárművel (téli/nyári gumicsere, 
a kötelező szerviz, a meghibásodások), 
meg kell szerveznünk a vágányzárak ki-
szolgálását, igény esetén szakfelügyele-
tet kell biztosítsunk, általános, munkavé-
delmi és szakanyagokat kell vételeznünk 
(szakanyag-vételezést három évre előre 
tervezni), intéznünk kell a kalibrálandó 
műszerek éves/kétéves vizsgálatát, ele-
get kell tenni a TB I. számú utasításnak…
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 Sorgen und Gedanken von Blockmeistern
Der Artikel stellt die an Stellwerksfachtagen wundesten und austrockneten 
Probleme aus Sicht der Blockmeister vor: den Kopfzahlmangel, bzw. den in seiner 
Wichtigkeit schwereren Expertenmangel, die Schwierigkeiten der Beibehaltung 
der Experten. Der Beitrag analysiert die Gründe, die zum akuten Kopfzahlmangel 
geführt haben und schlägt einige möglichen Lösungen vor, mit denen man die 
Kollegen effizient motivieren könnte.

Some thoughts and worries from a Signal master
The article shows the most acute troubles of signalling area nowadays, from sight 
of a signal master: attrition of number of employees, moreover, the more significant 
problem, absence of well-skilled manpower and emphasize the difficulties of 
keeping-up the skilled mechanists. The paper analyses the reasons for lack of 
experts and proposes some possible solutions, which can be successful to retain 
the well-skilled employees.

Amennyiben ez nem lenne elég, idén 
október 3-án a dr. Soulavy Ottokár 
Váltóhajtómű Szakmai Klub rendezvé-
nyén meghallgathattuk a „Mit várunk 
a mestertől?” című előadást is… Ez 
nagy vonalakban a meghibásodások 
számának csökkentéséről/megelőzé-
séről, a reakcióidők csökkentéséről, 
illetve ezek megfelelő dokumentá-
lásáról szólt. Ezekkel nem is nagyon 
lehet vitatkozni. Sőt, szívet melenge-
tő érzés látni, hogy ilyen bérezés, lét-
szám, létszámot csak (papíron) növelő 
műszerészek, ilyen elöregedett beren-
dezések üzemeltetése, ekkora  anyagi 
(és egyéb) felelősség mellett igenis 
vannak elvárások…

Bizonyára ismert az Olvasók előtt a TetrisChallenge.
Jobbpartos biztberes kollégáink, Nagy Viktória és Koncz László is vállalták a kihívást.
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1. Bevezetés

A magyarországi nagyvasúti felsővezetéki 
rendszer alapelvei jelenleg felülvizsgálat 
és átdolgozás alatt vannak, annak érde-
kében, hogy eleget tegyenek egy valódi 
rendszertervvel kapcsolatos európai szin-
tű elvárásnak.

A felsővezetéki rendszerelemek közül a 
hosszláncok a legjobban kitettek az áram-
szedés hatékonysága miatt a meteoroló-
giai környezet változásának. A korábban 
érvényes előírás jelentősen leegyszerű-
síti a hőállapot felhasználási környezetét, 
a mechanikai előírásrendszer csak a kör-
nyezeti hőmérséklet függvényében tár-
gyalja a munkavezeték és a tartósodrony 
hőállapotát, más tényezőket nem vesz 
figyelembe. Ennek alapadatait az 1930. 
évi felsővezetéki alaptervcsomag rögzí-
ti, mely a „Meteorológiai és Földmágne-
sességi Magyar Királyi Központi Intézet” 
mérési adatainak felhasználásával megál-
lapította az időszakban Magyarországra 
jellemző országos évi középhőmérsékle-
tek adataiból a semleges hőmérsékletér-
téket (lásd 1. ábra). Ebben közrejátszott 
az is, hogy a villamos távvezetéki szakma 
gyakorlatában kialakult a távvezeték mé-
retezési elméletében a tervezési közép-
hőmérséklet szintén megegyezik ezzel az 
értékkel.

Szakirodalmunkban a MÁVSz 2922-
1995 „Létesítési előírások, minőségi kö-

vetelmények” szabvány 6.8.3. és 6.8.4. 
pontja határozza meg a semleges hő-
mérséklet, valamint a méretezésnél és 
a szerelésnél használatos minimális és 
maximális hőmérséklet fogalmát. Így kije-
lenthetjük, hogy a semleges hőmérséklet 
megegyezik a Magyarország villamosítá-
sának hőskorában mért és a viszonylag 
kevés mérési pont miatt az ország terü-
letére homogenizált és interpolált éves 
középhőmérséklet értékével, ez 10 °C 
(1. ábra).

A diagram mérési adatok az 1900-
ban, az akkori Magyarországon működő 
765 meteorológiai állomás adataiból in-
dultak ki, és 1901 óta készül folyamatos, 
historikus nyilvántartás róluk.

A felsővezetéki vezetékek és sodronyok 
beállításakor figyelembe vett hőmérsékle-
tek értékelési ingási értéke 70 °C, ebből 
adódóan a maximális hőmérséklet értéke 
+45 °C, a minimális hőmérséklet értéke
 -25 °C.

2. Kiindulás

A felsővezetéki rendszer hosszláncai mint 
fizikai tárgyak a valódi meteorológiai kör-
nyezetben több hőhatásnak vannak kité-
ve, a hőátadás során és a villamos vezetés 
során keletkező hőhatás egyenlege hatá-
rozza meg a rendszer hőegyensúlyát.
–  A konduktív hőátadás vagy hővezetés 

esetünkben a hőátadás olyan típusa, 
mely a szilárd anyagú (hosszlánc) és 
a nyugalomban lévő (nem áramló) fo-
lyékony vagy légnemű halmazállapotú 
(levegő-vízgőz) rendszerekben hőmér-
séklet-különbség hatására jön létre. 

A hőáramlástól (konvektív hőátadás) 
eltérően nem történik anyagáramlás, 
hanem a hőátadás a belső energia ré-
szecskéről részecskére való átadásával 
történik. A hővezetés a termodinamika 
második főtétele szerint mindig a na-
gyobb hőmérsékletű hely felől a kisebb 
hőmérsékletű hely felé történik, azaz a 
hőmérsékleti gradiens irányában.

–  A konvektív hőátadás vagy hőáramlás a 
hőátadás olyan formája, amely során a 
hő átadása a hőt felvevő, felmelegedő 
részecskék tovaáramlásával zajlik. Ez a 
tárgyalt esetben nem fordul elő.

–  Radiációs hőátadásnak, vagy hőmér-
sékleti sugárzásnak, vagy hősugárzás-
nak nevezzük az anyag töltött részecs-
kéinek hőmozgása által kibocsátott 
elektromágneses sugárzást. A testek 
minden T>0 K° hőmérsékleten elektro-
mágneses hullámokat bocsátanak ki, a 
környezet hőmérsékletétől függetlenül. 
A sugárzás kibocsátásakor (emisszió, 
pl. napsugárzás) a test belső energiája 
átalakul elektromágneses energiává, a 
sugárzás elnyelésekor (abszorpció, pl. 
hosszlánc) pedig az elektromágneses 
energia alakul belső energiává. Valós 
hősugárzás által történő hőátadás ak-
kor történik, amikor egy melegebb test 
által kibocsátott elektromágneses su-
gárzást egy hidegebb test elnyel.

–  A hosszlánc vezetékein az átfolyó, idő-
ben változó vontatási áram hatására 
wattos veszteség keletkezik, amely hő-
átadás során a környezetnek átadódik.

A tárgyalt esetben csak a semleges hő-
mérséklet esetleges változását vizsgáljuk 
annak historikus, időbeli változása alap-
ján, és prognózist szeretnénk adni a jövő-
beli változás értékeire.

3. Hipotézis

a) Az „éghajlatváltozás” hatása a magyar-
országi felsővezeték rendszeren csak el-
hanyagolható mértékben változtatja meg 
a semleges hőmérséklet kiindulási alap-
adatát.

b) A bekövetkező átlaghőmérséklet-
növekedés jövőbeli változása csak hosz-
szútávon veendő figyelembe a rendszer-
tervi környezetben.

4. Tárgyalás

Manapság az „éghajlatváltozás” vagy „klí-
maváltozás” kedvenc beszédtéma lett, a tu-
dományos környezetből átszivárgott a min-
dennapi beszélgetésekbe. Nézzük meg a 
realitások talaján maradva a tényeket!

Az „éghajlatváltozás” hatása a magyarországi 
felsővezeték-rendszer hőállapotára

PÁLMAI ÖDÖN,
PÁLMAI PÉTER

1. ábra
(forrás: www.met.hu)
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A Meteorológiai Világszervezet (World 
Meteorological Organization – WMO) fo-
galmi meghatározása alapján az „éghajlat-
változás” vagy „klímaváltozás” az éghajlat, 
a klíma tartós és jelentős mértékű megvál-
tozását jelenti, helyi vagy globális szinten. 
Ez a változás kiterjedhet a meteorológiai 
jellemzők közül az átlagos hőmérsékletre, 
az átlagos csapadékra vagy a széljárásra. 
Az éghajlatváltozás jelentheti az éghajlat 
változékonyságának módosulását is. Egy 
adott klímaváltozás megvalósulhat egy 
ember számára átfogható idő, néhány 
évtized alatt is. Klímaváltozás történhet a 
Földön végbemenő természetes folyama-
tok (pl. a földrészek tektonikus mozgása) 
következményeként, a bolygót érő külső 
hatások (pl. változások a Nap sugárzá-
sának erősségében) eredményeképpen, 
vagy akár emberi tevékenység folytán (pl. 
az üvegházhatású gázok termelése).

Az országos évi középhőmérséklet 
változása a magyarországi historikus mé-
rések feldolgozása során láthatóan jól 
illeszkedik a középhőmérséklet-változás 
globális tendenciáihoz, de változékonysá-
ga nagyobb, mivel sokkal kisebb területi 
átlagot írnak le. (Magyarország területe 
93 036 km2, mely a Föld 510,1 millió km2 
felületének 0,018 százaléka, a szárazföl-
dek 148,9 millió km2 felületének 0,062 
százaléka).

Az országos éves középhőmérséklet-
adatok eloszlása a 2. ábrán látható.

Az országos évi középhőmérséklet 
alakulása Magyarország esetében több 
tényezőtől függ:

–  földrajzi elhelyezkedés,
–  tengerszint feletti magasság,
–  a környező tengerektől és hegyvidé-

kektől való távolság.
A földrajzi elhelyezkedés alapján a 

Kárpát-medence a mérsékelt éghajlati 
zónában, védett környezetben, a való-
di mérsékelt övben található. Az ország 
északnyugati részén, elsősorban az Al-
pok közelsége miatt a nedves-kontinen-
tális, délkeleti részén, nagyobbrészt a 
déli nyitottság miatt a száraz-kontinentális 
éghajlat jellemző. Az éghajlatot befolyá-
solja a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén 
uralkodó északnyugati-nyugati szelek mi-
att érvényesülő óceáni hatás és a délről 
érkező mediterrán hatás is, a Tiszáig az 
északnyugati, attól keletre az északkeleti 
az uralkodó szélirány. Ezen okok miatt a 
medence közepe a legmelegebb és a leg-
szárazabb.

Az időjárás általában gyorsan változik, 
ami nagyrészt a távoli légnyomási közpon-
tokból ideáramló frontoknak köszönhe-
tő. A változó éghajlat jellemzője például, 
hogy az Atlanti-óceán északi része fölött 
kialakuló alacsony légnyomási központ 
télen és nyáron is csapadékos időjárást 
okozhat, a délkeletről ható Perzsa-öböl 
felőli alacsony légnyomási központ nyá-

ron csapadékot és meleget eredményez-
het, a délnyugat felől, az Azori-szigetekről 
jövő magas légnyomású képződmények 
télen és nyáron is száraz időt, meleget 
hozhatnak, illetve az északkeleti szelek a 
szibériai magas légnyomású területről té-
len száraz, hideg levegőt szállítanak.

A védett medence jelleg érvényesü-
lését tapasztalhatjuk, amikor az Alpok, a 
Kárpátok vagy a Dinári-hegység felfogja 
az érkező légtömegek erejét, lecsökkenti 
a szélsebességet, a medencébe érkező 
csapadék mennyiségét, ez persze azt 
a veszélyt hordozhatja magában, hogy 
gyakran aszályos nyarak vagy évszaki pe-
remidők alakulhatnak ki (pl. 2019. szep-
tember, október).

Rendszeresen szeptember második fe-
lében időnként mediterrán hatásra jelent-

kezik az „indián nyár” vagy „időskorú höl-
gyek nyara”. Ugyancsak előfordulhat, hogy 
télen hosszan megüli a medencét a nehéz, 
hideg levegő, ilyenkor a hideg légpárna is 
megváltoztathatja a hőmérséklet függőle-
ges alakulását: előfordulhat, hogy a maga-
sabban fekvő területek melegebbek, mivel 
kimagaslanak a Kárpát-medence alján fek-
vő légtömegből. Májusban időnként betör-
hetnek az ország területére a sarki, hideg 
légtömegek, a „fagyosszentek”.

Az éves középhőmérséklet térké-
pe jól tükrözi a domborzati viszonyokat 
(2. ábra). A legalacsonyabb értékek a 
magasabb területeken (400–1000 m), a 
Bakonyban, az Alpokalja vidékein és az 
Északi-középhegységben jelennek meg, 
itt a középhőmérséklet sokszor a 8 °C-ot 
sem éri el.

2. ábra
Magyarország éves középhőmérséklete, villamosított vasútvonal megjelenítéssel

(forrás: www.mna.hu, Pálmai Péter)

3. ábra
Magyarország januári középhőmérséklete, villamosított vasútvonal megjelenítéssel

(forrás: www.mna.hu, Pálmai Péter)
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Bár a domborzat hatása a hőmérsék-
letre nyilvánvaló, télen gyakran fordul elő 
inverzió, amikor a hőmérséklet a magas-
sággal nem csökken, hanem növekszik.

Az átlaghőmérséklet térbeli eloszlása 
egyértelmű délnyugati-északkeleti csök-
kenést mutat, ami a Földközi-tenger me-
legítő és a szibériai anticiklon hűtő hatá-
sának köszönhető. Megjegyezzük, hogy 
a lopakodó melegedés miatt az utolsó 
10 évben a 11 °C-os átlagot meghaladó 
térségek az ország déli részén és a délies 
lejtőkön különösen elterjedtek.

Az országos jellemző havi középhő-
mérséklet-adatok eloszlása a 3–6. ábrán 
látható.

Az év leghidegebb átlag-hőmérsékletű 
hónapja általában a január.

Az év legmelegebb hőmérsékletű hó-
napja a július (néha az augusztus).

Az év átmeneti évszakbeli hónapjai, 
amikor a havi átlaghőmérséklet a két szél-
ső hónap között van és értéke majdnem 
megegyezik az éves átlaghőmérséklettel: 
április és október.

5. Konklúzió (a)

A 7. ábrából megállapítható, hogy a sem-
leges hőmérséklet megállapításának idő-
pontja óta feldolgozott 8T ciklus alapján 
az ország homogenizált és interpolált 
éves középhőmérsékletének növekedé-
se nem haladja meg az 1,3 °C-ot. Ez a 
változás az értékelési ingási érték 70 °C 
tartományának mindössze 1,86 százalé-
ka. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 
Cu-E réz munkavezeték 

Cu
 = 16,7 x 10-6 

x K-1 lineáris hőtágulási együtthatójú, 750 
m félhosszlánc hosszúságban a nyúlás 
értékváltozása 16,3 mm lesz.

Ugyanez a változás Bz II (CuMg0,4) 
bronz tartósodrony esetén 

Bronz
 = 18,0 x 

10-6 x K-1 lineáris hőtágulási együtthatójú, 
750 m félhosszlánc hosszúságban a nyú-
lás értékváltozása 17,6 mm lesz.

a) A tényekből megállapítható, hogy 
az 1,3 °C értékű homogenizált és 
interpolált éves középhőmérséklet-
növekedés hatása a magyarországi 
felsővezeték-rendszeren csak elha-
nyagolható mértékben változtatja 
meg a semleges hőmérséklet kiindu-
lási alapadatát.

5. Konklúzió (b)

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) 
mint az ENSZ szakosított szervezete klí-
mamodell-szimulációkat szolgáltat az 
Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
(IPCC) értékelések támogatására. Ezek a 
tagszervezetek részéről felhasználhatók.

Az OMSz kutatási programjában je-
lenleg két regionális modellel (az ALADIN 
és a REMO modellekkel) és két forgató-

4. ábra
Magyarország júliusi középhőmérséklete, villamosított vasútvonal megjelenítéssel

(forrás: www.mna.hu, Pálmai Péter)

5. ábra
Magyarország áprilisi középhőmérséklete, villamosított vasútvonal megjelenítéssel

(forrás: www.mna.hu, Pálmai Péter)

6. ábra
Magyarország októberi középhőmérséklete, villamosított vasútvonal megjelenítéssel

(forrás: www.mna.hu, Pálmai Péter)
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könyvvel (egy átlagos és egy pesszimista) 
készített három modellkísérlet eredmé-
nyei alapján vizsgálja Magyarország jövő-
beli éghajlatváltozását.

Az átlaghőmérséklet alakulása szoro-
san összefügg a légkörbe juttatott üveg-
házgázok mennyiségével, azonban a 
különböző forgatókönyvek hatása főként 
a XXI. század második felében érezteti 
hatását. Az eredmények alapján hazánk 
átlaghőmérséklete az évszázad végére 
három–négy fokkal emelkedhet (8. ábra). 
A kétfokos küszöböt a pesszimista forga-
tókönyvvel készített modellkísérlet éri el 
leghamarabb (a 2030–2060 közötti idő-
szakban).

A korábban vizsgált időszakban bekö-
vetkező növekedés 1,3 °C mellett, a pesz-
szimista esetben 2060-ig bekövetkező 
változás elérheti a 2,7 °C -ot, 2100-ig a 
4,7 °C-ot. Ezek a változások az értéke-
lési ingási érték 70 °C tartományának 
3,86 százaléka, illetve 6,71 százaléka.

b) A kutatási eredményekből meg-
állapítható, hogy a historikus és a 
prognosztizált éves középhőmérsék-
let-növekedés összegzett hatása a 
magyarországi felsővezeték-rendsze-
ren már nem elhanyagolható mérték-
ben változtatja meg a semleges hő-
mérséklet kiindulási alapadatát.

Irodalomjegyzék

https://www.met.hu

Magyarország Nemzeti Atlasza 2. kötet 
Természeti környezet 2018

Szalai S., Szentimrey T., 2000: Melege-
dett-e Magyarország éghajlata a XX. szá-
zadban?

Elektrotechnika  21-22. szám, 1935. no-
vember

7. ábra
Magyarország évi középhőmérséklete T=10 éves simítással

(forrás: www.mna.hu)

8. ábra
Magyarország évi középhőmérséklete, prognózis

(forrás: www.met.hu)

Auswirkungen der Klimaveränderung auf ungarisches Oberleitungssystem
Die Fahrleitungen als physikalische Objekte  sind in einer realen meteorologischen Umgebung mehreren Faktoren ausgesetzt. 
Nur die mögliche Veränderung der neutralen Temperatur wird anhand der historischen, zeitlichen Veränderung der mittleren 
Jahrestemperatur untersucht und wir möchten eine Prognose für die Werte der zukünftigen Veränderung liefern.
Die Fakten zeigen, dass die Wirkung des Wachstums der jährlichen homogenisierten und interpolierten Durchschnittstemperatur 
von 1,3 0C seit Beginn der Eisenbahnelektrifizierung die Ausgangsbasis der neutralen Temperatur nur geringfügig in der 
ungarisches Oberleitungssystem ändert.
Die projizierten regionalen Forschungsmodelle zeigen, dass die Auswirkungen des Wachstums des Historischen und für das 
XXI. Jahrhundert projizierte mittlere Jahrestemperatur die Ausgangsbasis der neutralen Temperatur deutlich in der ungarischen 
Freileitung System ändert.

Effects of climate changing on catenary of Hungarian railway lines
The catenaries of the overhead contact lines as physical objects are exposed to several factors in a real meteorological 
environment. Only the possible change in neutral temperature is investigated based on the historical, temporal change in annual 
mean temperature and we would like to provide prognosis for the values of the future change.
The facts demonstrate that the effect of the growth of the annual homogenized and interpolated average temperature of 1,3 0C 
since the beginning of the railway electrification changes the starting baseline of the neutral temperature only marginally in the 
Hungarian overhead contact line system.
The projected regional research models show that the effect of the growth of the historical and for the XXI. century projected 
annual average temperature changes the starting baseline of the neutral temperature significantly in the Hungarian overhead 
contact line system.
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Szakszolgálatunk, a biztosítóberendezési 
szakma speciális szakmai felkészültséget 
igényel. Nem vasúti körökben zajló be-
szélgetések során azonnal kiderül, hogy 
az átlagember általában nem ismeri ezt 
a szakmát, nem tudja elképzelni, mi is 
egyáltalán a vasúti biztosítóberendezés. 
Később azonban mégiscsak bevillannak 
a „köznép” előtt is ismert részek, mint a 
sorompó, a jelző, a váltó stb. A szakma a 
villamosipar és elektronika ágazaton belül 
is speciális, lényegét, feladatát fiatalkor-
ban kizárólag azok a tanulók ismerik, aki-
ket a vasút szeretete már gyermekkorban 
a vasúthoz kapcsolt. 

De nézzük meg közelebbről a vasúti 
biztosítóberendezések feladatát: „a forga-
lomirányítási funkciók ellátása mellett, az 
irányított folyamattal kapcsolatos veszély-
helyzetek megelőzése, valamint a beren-
dezés által vezérelt és ellenőrzött objek-
tumok meghibásodásának, rendellenes 
működésének észlelése, és a szükséges 
biztonsági reakció kiváltása.”

Az olvasás során már a definíció is rá-
világít arra, hogy a szakmánk nagyon sok 
speciális szakmai ismeretet igényel, ame-
lyeket természetesen oktatás során sze-

Megújult biztosítóberendezési gyakorlati 
képzőhely a Baross Gábor Oktatási Központban

BESENYEI JÓZSEF
rezhetnek meg a fiatalok. A vasúti biztosí-
tóberendezésekkel kapcsolatos oktatás a 
vasút fénykorában, de még a 90-es évek 
elején is középiskolai és felnőttképzés 
keretén belül egyaránt jól működött. Kö-
zépiskolai biztosítóberendezési szakkép-
zés az országban komoly szinten három 
középiskolában folyt: Szegeden a Bebrits 
Lajos, Budapesten a Mechwart András, 
Szombathelyen pedig a Savaria  Szakkö-
zépiskolákban. Az itt végzett szakembe-
rek legfiatalabb tagjai is már a 40-es éveik 
elején járnak, komolyabb utánpótlásukra 
munkaerő állami intézményekből nem 
érkezett. Próbálkozások, fellángolások a 
középiskolai képzés tekintetében mindig 
vannak (Győrben a Bercsényi, Záhony-
ban és Miskolcon a Kandó Kálmán Kö-
zépiskolában), de folyamatosságról saj-
nos nem lehet beszélni. 

A MÁV Zrt.-nek a biztosítóberendezési 
szakemberek kinevelésére egyetlen „kiút-
ja” van, ha saját maga képezi, képezteti ki 
a vasúti biztosítóberendezések javítására, 
hibaelhárítására, fenntartására alkalmas 
szakembereket. Ezt a feladatot első-
sorban a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Baross Gábor Oktatási Központ látja el, 
amely több évtizedes hagyománnyal ren-
delkezik a biztosítóberendezési szaktan-
folyamok lebonyolításában. Az intézmény 

legfontosabb gyakorlati képzőhelye az 
istvántelki tanműhely (biztosítóberende-
zési tanpark), ahol a Dominó 55 és Do-
minó 70 típusú állomási biztosítóberen-
dezések 2011 óta szolgálják a szakmai 
oktatás ügyét. A Dominó 55 rendszerű 
biztosítóberendezéshez automata térköz 
és automata sorompó is csatlakozik.

Szakmai képzési szervezetünk kiemel-
ten nagy figyelmet fordít a biztosítóberen-
dezési műszerész szakma oktatására, hi-
szen ennek támogatására egy gyakorlati 
helyszín már létrejött 2011 őszén. Az itt 
lévő berendezések nagymértékben segí-
tik oktató kollégáink munkáját. Szakmai 
oktatóink kimagasló óraszámban oktatják 
az újfelvételes biztosítóberendezési mű-
szerész jelölt kollégákat, és gyakorlati ok-
tatóként számos speciális tanfolyamon is 
részt vesznek oktatóként – térközös áram-
köri műszerész, vasúti útátjáró műszerész 
–, hogy a biztosítóberendezési ismeretek 
átadásában részt vegyenek. Ehhez azon-
ban nemcsak tudás, alázat és szorgalom 
szükséges, hanem tárgyi eszközök is. A 
gyakorlati képzés minőségének javítá-
sához szükséges olyan berendezések 
beszerzése, amelyek jól tudják szolgálni 
a gyakorlati ismeretek átadásának ügyét. 
A berendezésekkel szemben támasztott 
alapvető követelmény, hogy nemcsak a 
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működés módját lehet rajtuk bemutatni, 
hanem alkalmasak hibakeresési mecha-
nizmusok elsajátítására is.

Kollégáink és a szakmai vezetők gon-
dolata találkozott, amikor 2018 nyarán 
a szegedi TEB osztály vezetője, Héjja 
 László támogatásáról biztosította a Ba-
ross Gábor Oktatási Központ szakmai 
szervezetét.

A 120-as vonal átépítése miatt 
sorompóberendezések kerülhettek 
a BGOK állományába. 2018 őszén, 
Istvántelken az előkészületek megtör-
téntek, január közepén megkezdődött 
a Szegedről ideszállított berendezések 
élesztése, a speciális – oktatásra alkal-
mas – kiegészítések tervezése és megva-
lósítása. A berendezések kezelőfelületet 
kaptak, valamint speciális visszajelentő 
táblákat, fényjelzőket és félsorompót is. A 
szerelési munkában Szabó Attila, Gödér 
Gergő, Kalmár Miklós TEB szakmai ok-
tatók, valamint Balczer Árpád szakoktató 
vett részt. A főleg oktatási célokat szol-
gáló automata sorompók kialakításának 
fő szempontjai közé tartozott, hogy minél 
szélesebb körben fel lehessen használni 
őket a képzés során. Elsősorban a mű-
szerészekre gondoltunk, de a speciális 
kialakításnak köszönhetően hasznos le-
het a forgalmi tanfolyamok hallgatóinak 
is. A biztosítóberendezési labor kezdő lé-
péseként a két legáltalánosabb sorompó-
típust – pontszerű menetirány-váltásos, 
valamint pontszerű önálló irányérzékelésű 
sorompókat – tudjuk a legrészletesebben 

bemutatni. A hallgatókkal nem csupán az 
áramkörök üzemszerű működését ismer-
tethetjük meg „érintőről érintőre”, hanem 
előre kidolgozott meghibásodásokat is 
bemutathatunk. A rajz olvasás készség 
szintű elsajátítását is lényeges szempont-
ként kezeljük. A hallgatók saját rajzcso-
maggal kezdhetnek hozzá az áramkörök 
vizsgálatához, amire akár észrevételeket 
és megjegyzéseket is írhatnak. Ezzel a 
módszerrel szeretnénk elősegíteni, hogy 
a blokkszakaszok olyan műszerész kollé-
gákkal gazdagodjanak, akik adott esetben 
már önállóan részt tudnak venni a zavarel-
hárításban. A sorompót és a visszajelentő 
felületet egymás mellett helyeztük el, ez-
zel lehetőség nyílik még a kezdő műsze-
részek számára is átlátni és megérteni 
egy automata sorompóberendezés mű-

ködési elvét. Ebből következik, hogy az 
áramkörök beszabályozása és mérése is 
könnyebben elsajátítható. A sorompók el-
helyezéséből adódóan könnyen átlátható 
és megérthető a két típus közötti műkö-
désbeli eltérés, például: vonatérzékelés, 
visszajelentés, kiszámlálás stb.

A berendezés ünnepélyes átadásá-
ra 2019. szeptember 6-án került sor. 
Az ünnepségen többek között megje-
lent  Magyar Zoltán TEB Igazgató, Héjja 
 László TEB osztályvezető is. Elsőként 
Dobás László, a Baross Gábor Oktatási 
Központ vezetője tartott előadást a képzé-
sek megújításának szükségszerűségéről. 
Kiemelte, hogy fel kell zárkózni a kor köve-
telményeihez, élményalapú, gyakorlatori-
entált képzéseket kell szervezni, amelyek-
hez elhivatott oktatókra és természetesen 
oktatási eszközökre is szükség van.

A program második részében a 
meghívottak megtekintették a biztosí-
tóberendezési labort, ahol Szabó Attila 
szakmai oktató ismertette az automata 
sorompóberendezések oktatásban elfog-
lalt szerepét, illetve bemutatta az alkalma-
zott módszereket, amelyeket a sorompós 
áramkörök oktatásában használ az isme-
retek átadása során. A rendezvény utol-
só szakaszában a meghívottak kötetlen 
beszélgetést folytattak a fejlesztések jö-
vőbeni irányairól, célokról, valamint azok 
megvalósításának módjáról.

Reméljük, hogy az üzembe helyezett 
berendezések jól szolgálják majd az ok-
tatás ügyét, elősegítik a műszerész kollé-
gák felkészülését a napi hibaelhárítással 
kapcsolatos feladatokra. Bízunk abban 
is, hogy ezek a berendezések csak első 
fecskéi annak a folyamatnak, ami itt ná-
lunk, Istvántelken elkezdődött, és további 
szakmai segítséggel és támogatatással 
újabb berendezéseknek lehetünk büszke 
gazdái.

Végezetül, a biztosítóberendezési la-
bor megvalósításában nyújtott segítsé-
gért külön köszönettel tartozunk Héjja 
László osztályvezetőnek, valamint a sze-
gedi b iztosítóberendezési főnökség sze-
relőcsoportja dolgozóinak.

Neues Schulungslabor für Signalanlagen im Baross Gábor Trainingszentrum
In diesem Artikel werden die Vergangenheit und Gegenwart von 
Zugsicherheitstrainings zuerst kurz zusammengefasst, anschließend wird das 
Trainingszentrum Baross Gábor vorgestellt, welches Spezialisten für die Reparatur, 
Fehlerbehebung und Wartung von in Ungarn verwendeten Sicherungsanlagen 
ausbildet. Die praktische Schulungseinrichtung des Zentrums wurde mit neuen 
Schulungsinstrumenten für Relais-Bahnübergangsanlagen angereichert, die im 
September dieses Jahres übergeben wurden.

New Signalling Training Laboratory in Baross Gábor Training Center of MÁV
First, the article briefly summarizes the past and present of railway safety training 
possibilities, then introduces the Baross Gábor Training Center, where specialists 
are trained for repairing, troubleshooting and maintaining of safety equipment used 
in Hungary. September, 2019, the Center got new training facilities and new edu-
cational tools: e.g. level crossing equipment .
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Előzmények

A jelfogófüggéses vasútbiztosító beren-
dezések gyártása Magyarországon a má-
sodik világháború után honosodott meg. 
A hosszú piackutatás után született dön-
tésnek megfelelően az Integra AG Zürich 
céggel sikerült licencszerződést kötni, 
mely alapján gyártásba kerültek az egy-
központos, jelfogófüggéses vasútbiztosí-
tó berendezések. Ezek gyártása 1956-ig 
folyt. 

Folytatólagos licencszerződés kereté-
ben 1956-ban átvételre került a Dominó 
típusú berendezések gyártása, ami kis- 
és középállomásokra a mai napig is tart. 
Ezek márkaneve D55. A MÁV területén 
több, mint 300 berendezést telepítettek. 
Exportviszonylatban sok berendezést 
szállítottak Csehországba, a Szudéta vi-
déki bányavasutak számára, Gusztáv 1, 
3, Medárd, Tisova hálózatokra. Kínába 
két nagyállomást exportáltak (Sian és 
Yuko állomások), három–három központ-
tal és gurítódombbal. Horvátországba 
Zagreb–Dugo Selo–Novska és Zagreb–
Sisak–Novska vonalakra 24 állomást és 
240 km térközszakaszt szállítottak. Len-
gyelországba Piasecno állomásra expor-
táltak egy állomási berendezést.

A technika fejlődésével Svájcban ki-
dolgozták az Integra cég Spurplan típusú 
berendezését új jelfogó (TM) alkalmazá-
sával, új jelfogóegység és -állvány konst-
rukció bevezetésével. Az élő licencszer-
ződés keretében átvételre került ennek 
gyártása. A szerződés lehetőséget bizto-
sított a berendezések exportjára is. En-
nek a berendezésnek a márkaneve a D70 
lett. Ilyen típusú berendezések a MÁV al-
kalmazásán túlmenően a BKV területén, 
a metró- és a HÉV-vonalakon is épültek.

Finn projektek

Az 1980-as évek végén a Finn Állam-
vasutak versenytárgyalást írt ki Kuopio–
Iisalmi vonal állomási és térközi berende-
zéseinek szállítására. A versenytárgyalási 
felhívás kisállomási berendezések és tér-
közök szállításáról szólt. Ezt a verseny-
tárgyalást a magyar fél egy jól sikerült 
ajánlattal megnyerte a Siemens céggel 
szemben. A szerződés megkötését meg-
előzően műszaki tárgyalásokat kellett 
folytatni a finn követelményrendszer teljes 

A Ganz jelfogós biztosítóberendezései 
Finnországban – 30 éve üzemben

DR. ERDŐS KORNÉL,
TÓTH PÉTER

körű megismerésére és az alapáramkö-
rök kialakítására. A szerződés aláírása 
után több problémával kellett szembenéz-
ni a tervezés és a konstrukció tekinteté-
ben is. Az alapáramköröket véglegesen 

Vörös Iván tervezőmérnök – aki sajnos 
ma már nincs közöttünk – alakította ki, és 
az áramköri kiviteli terveket is ő készítette. 

Az alkalmazott sínáramkörök tekinteté-
ben igen jó eredményt sikerült elérni, te-

Karjaa állomás jelfogóállványai

Karjaa állomás kezelőkészüléke

Karjaa állomás nyomkábeltervrészlete
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kintve, hogy az északi fény okozta mágne-
ses terek zavaró hatását sikerült kizárni, 
és szemben a korábbi szállítókkal bőven 
1000 méter fölé növelni a sínáramkörök 
hosszát, nem kellett osztott térközi áram-
köröket alkalmazni. Kísérletképpen kipró-
bálták a sínáramköröket a Finn Államvas-
utak legészakabbra fekvő vonalán is, ott 
is biztosította a zavarmentes működést. 

Finnországot sokszor az ezer tó orszá-
gának becézik. Valójában ez nemcsak a 
rengeteg tavat jelenti, de a levegő nedves-
ségtartalma is igen magas. Ezért felül kel-
lett vizsgálni a berendezéseknél alkalma-
zott galvanikus bevonati rendszereket is, 
és olyan megoldásokat kellett alkalmazni, 
amelyek biztosítják a korrózióállóságot a 
magas légnedvesség-tartalom mellett is. 
Ez a bevonati rendszer a passzivált kro-
mátozás lett, melyet a Bajai Készülékgyár 
vegyészmérnöke, Wolfart Mihály irányítá-
sa alatt vezettek be. 

A gyártás teljeskörűen Ignácz Antal 
gyárigazgató, majd Budapestre történő 
áthelyezése után Galló János igazgató 
irányította. A finn export témavezetője dr. 
Erdős Kornél volt.  

A vonal berendezéseinek elkészülte 
után azokat provizóriumok segítségével 
fel kellett éleszteni, majd a Finn Államvas-
utak négytagú mérnökdelegációja több, 
mint két hétig vizsgálta; ellenőrizték azok 
áramköri megoldásait, valamint egyes al-
katelemek klímaállóságát. A vizsgálócso-
portot Kalevi Hekkinen, a Finn Államvas-
utak biztosítóberendezési főnöke vezette. 
Fő munkatársa Esa Heikinen volt, aki a 
további berendezések átvételi vizsgálatait 
végezte. A vizsgálócsoport sok áramköri 

megoldást próbált ki a berendezésen, ami 
többszörös áramköri oda-visszaalakítást 
kívánt meg. A vizsgálatok befejezése után 
az eredményt pozitívan értékelték és en-
gedélyezték a berendezések kiszállítását. 

Az első szállítást követően újabb vonal 
megrendelését sikerült megszerezni, így 
Orivesi–Jyvaskyla vasútvonal állomása-
ira, majd Pohjankuru állomásra szállítot-
tunk hasonló berendezéseket. Az első 
nagyállomási berendezés Karjaa volt, 

Látogatás Pohjankuru állomáson

ahová már tolatóvágányutas D70 felépíté-
sű berendezés került szállításra. 

A felsorolt berendezésekhez szüksé-
ges áramellátó rendszereket a finnországi 
Fiskars cég szállította. 

A 2000-es évek elején ellátogat-
tunk a Bajai Készülékgyár képviselőivel 
Finnországba, ahol a vasutak képviselői 
elégedettségüket fejezték ki a működő 
berendezésekkel kapcsolatban. Kalevi 
Hekkinen nyugdíjba vonulása után komp-
lett berendezés rendelést a magyar fél 
nem kapott, mert utódja – Siemens-párti 
lévén – visszatért a korábban alkalmazott 
Siemens berendezések beszerzéséhez. 
Tartalék- és kiegészítő anyagok szállítása 
továbbra is folyamatban van.

30 éve üzemben

2019 elején a Finn Pályavasút megkeres-
te a Ganzot (GTKB Kft.-t), hogy az üzembe 
helyezés óta eltelt közel 30 évben olyany-
nyira meg voltak elégedve a berendezé-
sekkel, hogy szeretnék azok üzemeltetési 
élettartamát meghosszabbítani. A Ganz 
képviseletében Pencz Rudolf igazgató 
és Galló János műszaki igazgató a MÁV 
Zrt. közreműködését is kérte, hiszen szá-
mítani lehetett rá, hogy nemcsak gyártási 
és tartalékalkatrész-utánpótlási kérdések 
merülnek fel, hanem a biztosítóberende-
zések logikájával, üzemeltetésével kap-
csolatosak is. A MÁV Zrt.-t a szakmai láto-
gatáson Tóth Péter képviselte.

Hazai szakmai körökben elterjedt, hogy 
a Ganz „D55 és D70 berendezéseket” 
szállított Finnországba. Ebből annyi való-
ban igaz, hogy a finnek a két berendezés-

A Ganz három korszakának logója
a jelfogósávokon
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A finn vasúthálózat biztosítóberendezési térképe
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típust, amelyet üzemeltetnek, D55-nek és 
D70-nek nevezik, de ezek nem azonosak 
a hazai vasúthálózaton elterjedt, hasonló 
nevű berendezésekkel. A finn D70 egy va-
lóban spurplan, tolatóvágányutas, a MÁV 
D70-re hasonlító berendezés, azonban 
jelentősen egyszerűsített, kevesebb jelfo-
gót felhasználó elvi kapcsolással és konst-
rukciós szempontból kizárólag sávokkal. 
Ebből egy darab épült a Helsinkihez vi-
szonylag közeli Karjaa elágazó állomáson, 
amelyet Vörös Iván tervezett. Mindemel-
lett 14 darab épült a „D55”-ből három 
vasútvonalon; ezek azonban TM-jelfogós, 
szintén sávokból és félsávokból felépített 
kisállomási spurplan berendezések, szin-
tén – legalábbis a mi D55-ünkhöz, D70-
ünkhöz képest – egyszerűsített áramkö-
rökkel. A látogatás alkalmával ezek közül 
a Karjaa-val szomszédos Pohjankuru állo-
mást tekintettük meg.

Meg kell említeni, hogy a finnek elé-
gedettségének oka a szinte hibamen-
tes működés: a hibaelhárítás többnyire 
csak sávcserére korlátozódik, amikor a 
meghibásodott sávot azonnal küldik is a 
Ganzhoz javításra. A hibamentes műkö-
dés záloga pedig az a – hazai szemmel, 
saját állapotainkat tekintve sajnos szé-
gyenkezésre okot adó – karbantartott-
ság és tisztaság, ami irigylésre méltó: 
a jelfogótermeket bemutató képek ma-
gukért beszélnek…, mintha egy tegnap 
üzembe helyezett biztosítóberendezés 
jelfogótermébe lépnénk be. El kell mon-
dani, hogy a finn vasút szakember-ellátott-
sága nem jobb a hazainál, azonban úgy 
tűnik, a rendszeres karbantartás és évi 
két alkalommal, pontos protokoll szerint 
elvégzett tisztítás csodákra képes – érde-
mes lenne ezt a különösebb szakértelmet 
nem igénylő gyakorlatot átvennünk.

A mellékelt térképen látható a finn vas-
úthálózat biztosítóberendezési térképe, 
rajta a három, Ganz gyártmányú biztosí-
tóberendezéssel szerelt vasútvonallal. A 
finn állomások szinte száz százalékban 
távvezéreltek: a Siemens és Mipro által 
szállított távvezérlő rendszerek az egész 
országot lefedik, négy KÖFI-központba 
integrálva. Ez ugyan nem jó hír az itthon 
bevált ElpultD55-ök gyártójának, minden-
esetre követendő példa…

A látogatás egyik legfontosabb hoza-
déka, hogy a finn vasút (Väylä) számít a 
magyar biztosítóberendezési szakmai-
ságra: javítás és tartalékalkatrész terén 
a Ganzra, üzemeltetés és biztber logika, 
áramkörtechnika terén pedig a MÁV-ra. 
Előbbi együttműködés szerencsére évti-
zedek óta gyümölcsöző – annak ellenére, 
hogy az egykori tulajdonos, az Ansaldo 
arról tájékoztatta a finneket, hogy „…á, 
a Ganz már talán nem is létezik, ne is 
keressék, rendeljenek inkább Ansaldo-
termékeket…” –, míg e látogatás talán egy 
Väylä–MÁV együttműködés alapja lehet.

Pohjankuru állomás jelfogóállványai hátulról

Pohjankuru állomás dominópult részlete

Pohjankuru állomás jelfogóállványai

Die Relaisstellwerke von Ganz in Finnland – seit 30 Jahren im Betrieb
Die Firma Ganz hat spurplanmäßige Stellwerke mit TM-Relais in den 90-er Jahren für 
15 Stationen auf dem Netzwerk der Finnische Bahn geliefert. Diese Anlagen haben in 
den letzten 30 Jahren gut erwiest, so möchte die Finnische Bahn ihre Lebensdauer 
verlängern. Dazu haben sie den Ersteller Ganz und MÁV, die die Logik der Anlagen 
verstehen, um Hilfe gebeten. Dementsprechend zeichnet sich eine stellwerksfachliche 
Kooperation zwischen Väylä – Ganz – MÁV ab, die ein finnischer von Ganz organisierter 
Besuch, der auch für Vertreter von MÁV lohnend war, im Juni 2019 angelassen hat.

Ganz relay interlocking systems in Finland – for 30 years in operation
Ganz exported relay spurplan interlocking systems (with TM relays) in the nineties for 
15 stations for Finnish railway network. They have been well proven in the last 30 years, 
so Finnish railway would like to lengthen their lifecycle. Therefore technical support has 
been requested from Manufacturer (Ganz) and from MÁV, where technical and logical 
knowledge on these systems is available. A „Väylä – Ganz – MÁV” cooperation is going 
to be shaped, which is based on a technical visit in June of 2019, organized by Ganz, in 
Finland. This visit was very useful for MÁV representative as well.
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A Déli Vasút MÁV-étól eltérő biztosítóbe-
rendezési gondolkodását követve a XX. 
század első évtizedeiben sajátos, kor-
társaihoz viszonyítva sok szempontból 
előremutató biztosítóberendezés-telepí-
tési gyakorlatot követett. Üzemgazdasági 
megközelítésének köszönhetően hálóza-
tának fővonalaira nagy számban telepített 
„egyállítós” biztosítóberendezéseket. A 
magyarországi hálózat 1932-es MÁV üze-
meltetésbe vételével megkezdődött az új 
üzemeltető elvárásaihoz igazításuk, és a 
XX. század közepére már műszakilag is 
avulttá váltak. (Arról azért ezúttal se feled-
kezzünk meg, hogy építésük idején a kor-
társ MÁV biztosítóberendezési programja-
ihoz képest gazdaságosabban magasabb 
vasútbiztosítási és forgalmi szolgáltatási 
színvonalat jelentettek; mire a MÁV háló-
zatán megkezdődött a kampányszerű vas-
útbiztosítás, addigra a DV fővasúti hálóza-
ta már szinte teljesen biztosított is volt.)

Az utolsó bő másfél évtizedük áttekin-
tése előtt idézzük föl a vizsgált rendszere-
ket, ezek (korábbi részekben már tárgyalt) 
előtörténetét (1. táblázat).

Létesítmények Központi Váltóállítás Ré-
szére (kihalt 1940-ben)
A forgalmi iroda közelében felállított vál-
tóállító bakokat 1890-1891 folyamán 
szerelték föl a főbb vonalak állomásaira 
(Buda–Pragersko, Wiener-Neustadt–Sop-

A Déli Vasút kisebb állomásain alkalmazott
biztosítóberendezések
5. rész: Az egyállítós berendezések kivonulása

Mottó:  „A déli vasúti berendezések egyébként most már fokozatosan megszűnnek,
legfőbbképpen a  tapintósínes berendezés miatt. Ehelyett feloldó berendezéseket építenek be.”

(Gróf József: Vasúti vonóvezetékes biztosítóberendezések, mechanikai rész, 1958)

OPPERHEIM GÁBOR
ron–Nagykanizsa–Barcs), gyártásuk (fel-
tételezhetően) a Götz István és fiai céghez 
köthető. Túlnyomó többségüket a XX. szá-
zad első két évtizedében biztosítóberen-
dezésekkel váltották föl, utolsó példányai-
kat 1940-ben Gólán, Vízváron, Berzencén 
szerelték le (immáron mint a vasúti közle-
kedés biztonságát veszélyeztető, elavult 
szerkezeteket).

EIVRT-Neumann rendszerű villamos „au-
tomatikus” biztosítóberendezés („EN”) 
(kihalt 1929-ben)
Az önműködő súlymotoros alakjelzőikkel 
a „fényjelzős mechanikák” előképének 
is tekinthető berendezések az 1890-es 
évek utolsó éveiben kerültek telepítés-
re, cseréjük az 1920-as évek második 
felében történt meg – kezdetben SH 
rendszerű elektromechanikus (Velence, 
Kiscséripuszta, Murakeresztúr), később 
szintén Siemens rendszerű elektrodina-
mikus (közismert nevén VES) berendezé-
sekkel (Balatonszemes, Székesfehérvár). 
Albertfalva állomáson a biztosítóberende-
zést kikapcsolták, azonban pótlása már a 
MÁV-ra maradt (kétközpontos SH beren-
dezéssel).

Götz István és fiai rendszerű egyállító-
központos berendezések („Götz”)
A déli vasúti egyállítós berendezések 
legismertebb (irodalmakban rendszerint 
kizárólagosan feldolgozott) példányai. Az 
EN berendezésekkel szinte egy időben, 
1900-ban kezdték meg telepítésüket, 

(a nagyobb forgalmú osztrák hálózatot 
követve). Több kialakításban is készült 
(egyszerűbb kivitelű kisebb állomásokra, 
valamivel kifinomultabb a nagyobb állomá-
sokra). A DV nem egészen egy évtizedig 
telepítette ezen berendezéseket, ezalatt 
mégis fővonalainak meghatározó szer-
kezeteivé váltak. Kiváltásuk szintén meg-
kezdődött az 1920-as években, azonban 
Dinnyésen és Kápolnásnyéken (igaz más 
kényszerítő erejű körülmények hatására) 
1939-1941 folyamán még kétvágányú pá-
lyához alakítva, SH-térköz csatlakozással 
is kiegészítették példányaikat.

Déli Vasúti rendszerű Kisebb állomási 
biztosítóberendezések („TRT”, „DK”)
A Götz István és fiai céget bekebelezte a 
Déli Vasút, ezután mint Südbahnwerke 
folytatta tovább gyártó-fejlesztő tevékeny-
ségét. Termékeit itthon a Telefongyár Rt. is 
gyártotta 1926-ig (ekkor áttért az SH licen-
ciája utáni gyártásra). Az egyállítós állomási 
biztosítóberendezéseket korszerűsítették, 
a nagyobb állomási rendszerrel azonos 
alapokon nyugvó berendezések hazai fel-
szerelésére 1906-tól került sor, telepíté-
süknek az I. világháború vetett véget.

DSzA rendszerű egyállítós biztosító-
berendezések
A jelenleg elérhető források alapján csak 
csekély ismerettel rendelkezünk ezekről 
a berendezésekről. Feltételezhetően az 
I. világháború lezárását követően kerül-
tek telepítésre, blokkfüggőségeik még 

Berendezés-
típus

Váltók
állítása

Határ-
biztosítás

Aláváltás-
védelem

Főjelzők
Szolgálattevői

felügyelet
LKVR vonóvezeték szigetelt sín nincs nincsenek szemrevételezés

EN vonóvezeték tapintósín nincs
bejárati jelzők,

áthaladási kényszer
vágányblokk

Götz vonóvezeték tapintósín nincs
bejárati jelzők,

áthaladási kényszer
vágányútelzáró

DK vonóvezeték tapintósín nincs
bejárati jelzők,

áthaladási kényszer
kombinált jelző-

és vágányútelzáró

DSzA vonóvezeték tapintósín nincs
bejárati jelzők,

áthaladási kényszer
egyszerűsített SH

villamos függőségek

pótló SH-k vonóvezeték szigetelt sín nincs
bejárati jelzők,
kijárati jelzők

SH villamos
függőségek

VES villamos szigetelt sín helyi kapcsoló
bejárati jelzők,
kijárati jelzők

szolgálattevő kezeli

1. táblázat: A különféle rendszerű déli vasúti kisebb állomási berendezések szolgáltatásai
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egyszerűsítettek, azonban már a bevett 
„vágányutas” (SH) rendszereket idézik 
(vágányúti blokkmezők, közös bejárati jel-
ző blokkmező).

„EN és Götz pótló vágányutas berende-
zések”
Az EN és Götz berendezéseket vélhetően 
műszaki avultságuk okán – az 1920-as 
évek második felében egyállítóközpontos 
– immáron valódi – vágányutas rendszerű 
biztosítóberendezésekkel kezdték fölvál-
tani. A Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség 
időközben kiadott elvárása (váltók végál-
lásának ellenőrzése, aláváltásvédelem) 
miatt helyettük inkább elektrodinamikus 
biztosítóberendezéseket kezdtek telepí-
teni (Siemens – VES).

Elektrodinamikus biztosítóberendezé-
sek (Siemens – VES)
A Közlekedési Főfelügyelőség időköz-
ben kiadott elvárása (váltók végállásá-
nak ellenőrzése, helyikapcsolók mint 
aláváltásvédelem) miatt 1928-tól elekt-
rodinamikus egyállítós berendezésekkel 
kívánták fölváltani a korszerűtlen mecha-
nikus berendezéseket, azonban a gaz-
dasági világválság miatt nehéz helyzetbe 
jutó, majd üzemét a MÁV-ra átruházó, 
DSzAV végül csak egy kis és egy nagyál-
lomási berendezést szerelt föl.

Háborús veszteségek

1944–1945 során a harci cselekmények, 
valamint az ezeket kísérő „menekítések”, 
rombolások következtében jelentős károk 
keletkeztek a magyar vasút jármű- és 
pályaállagában. A biztosítóberendezé-
sekben keletkezett károkról, a helyreál-
lításukról 1945-től 1948-ig kéthetente – 
később csak havonta – adtak jelentést az 
Üzletvezetőségek a MÁV Igazgatóságá-

nak, ezeket külön gyűjteménybe helyez-
ték. A gyűjtemény jelenlegi őrzési helye 
(amennyiben még megvan) ismeretlen, 
így a berendezések helyreállításáról csu-
pán eseti jelleggel vannak adataink.

A jelen cikksorozatom tárgyát képező 
berendezések közül négy állomásé (Pá-
csony, Zalaszentmihály-Pacsa, Gelse és 
Légrád) mindenképpen megsemmisült. 
Martonvásár és Dinnyés állomásokról a 
jelenleg rendelkezésre álló 1944 utáni for-
rások hallgatnak. Dinnyés állomás eseté-
ben az 1950-es évek végi korszerűsítések 
során rendre mint háborúban elpusztult 
biztosítóberendezésről írnak. Martonvásár 
állomásról még ennyi adat sincs.

Arról sem áll jelenleg rendelkezésre in-
formáció, hogy az „elveszett berendezé-
sek” részben mint jelzőállító készülékek 
tovább üzemeltek-e. (Különös tekintettel 
Légrád állomásra, ahol még 1940-ben 
szereltek föl külön jelzőállító készüléket 
a forgalmi irodában.) Egy 1948-as fel-
jegyzés szerint az állomási berendezés 
hiányára tekintet nélkül is még kopott 
ollóskerekes rendszerű jelzőt kívántak 
felújítani Dinnyés állomáson. (Elképzelhe-
tő, hogy az állomási biztosítóberendezés 
bontása után annak bejárati jelzőit alsó 
karjuktól megfosztva tovább használ-
ták; ahogy erre mai vasúti hálózatunkon 
is akad példa.) Martonvásár állomáson 
1949-ben még együttkezelt bejárati jel-
zőkről és előjelzőikről tesznek jelentést, 
ami a Götz berendezés – vagy legalábbis 
egykori jelzőinek – továbbélésére utal. (A 
Déli Vasúton alkalmazott SBW rendszerű 
előjelzők külön előjelző-emeltyű nélkül le-
hetővé tették a bejárati előjelzők bejárati 
jelzők együtt történő állítását.)

Az elpusztult berendezéseket előbb 
nembiztosított alakjelzőkkel pótolták, 
majd Pácsony (1948), Zalaszentmihály-
Pacsa (1953), Gelse (1953) állomásokra 

kétközpontos Siemens-Halske berende-
zéseket telepítettek. Dinnyésen évekig 
történő halasztásokat követően helyez-
ték üzembe a MÁV fővonali Integra prog-
ramjának utolsó állomási berendezését 
(1959). Légrád (Őrtilos) állomás a ma is 
üzemelő D55 berendezésének 1989-es 
üzembe helyezéséig maradt biztosítatlan.

A helyreállítási munkálatok során a 
szombathelyi üzletvezetőség szakköze-
gei – alkatrész-utánpótlás hiányában – ki 
kívánták kapcsolni a még üzemelő tapin-
tósíneket. Leszerelésük után kisállomási 
egyállítós berendezéseiket, valamint né-
hány nagyobb állomási (Bük, Zalaszent-
iván) berendezésüket is aláváltásvédelem, 
profilvédelem nélkül üzemeltették volna. 
Felterjesztésüket az Igazgatóság nem fo-
gadta el, az üzem fenntartása érdekében 
a hiányzó alkatrészek gyártásba vételét 
ígérték, ehhez mintadarabokat kértek föl 
az üzletvezetőségtől. Érdekességképpen 
említhető, hogy a tapintósínek kikapcso-
lását a szombathelyi üzletvezetőség/igaz-
gatóság addigi történetét összefoglaló 
1995. évi gyűjteményes munkában mint 
bevezetett intézkedést említik.

A szombathelyi üzletvezetőség felter-
jesztésének elutasításától függetlenül 
alkatrészhiányra hivatkozva a pécsi üzlet-
vezetőség Sávoly, Komárváros (ma Zala-
komár), Zalaszentjakab állomásain sem 
került sor a tapintósínek helyreállítására.

Átalakítások, felújítások,
berendezéscserék

Az 1950-es évekre a DV építette egyköz-
pontos berendezések túlnyomó többsége 
már 50. üzemévébe lépett. A háborús 
helyreállításokat követően (részben a 
pályakorszerűsítések kényszerítésének 
köszönhetően) lehetőség nyílt az elöre-
gedett, elhasználódott, a MÁV biztosító-
berendezési szemléletétől elütő beren-
dezések cseréjére; a rendelkezésre álló 
források függvényében gyakran több lép-
csőben.

A déli vasúti eredetű berendezések 
jellegzetessége volt a bejárati jelzőkkel 
összekapcsolt előjelzők. Az előjelzők 
állítási nehézményével és az SBW rend-
szerű előjelzők avultságával indokolt 
szétválasztásuk természetesen tartalék 
emeltyűhelyeket igényelt, és ki kellett épí-
teni a bejárati jelző- és állítóközpont közti 
vonóvezetékezést is. (Az előjelzők vissza-
kapcsolása 1948-ig húzódott, éppen a 
vonóvezetékhiány miatt.)

Az átalakításokat a pécsi és budapesti 
igazgatóságok még 1949-ben kezde-
ményezték és végre is hajtották. Kivételt 
jelentett Szántód-Kőröshegy állomás, 
ahol az Integra rendszerű állomási biz-
tosítóberendezés közelgő létesítésének 
köszönhetően eltekintettek az átalakítás-
tól (a szintén az Integra-létesítésben érde-

1. kép: Felsőrajk állomás egykori DSzA berendezésének egyközpontja
(Farkas Balázs felvétele)
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kelt Balatonboglár állomás előjelzőit már 
korábban szétválasztották). Érdekesség-
képpen említhető, hogy a munka kereté-
ben Zalaszentjakab állomás 1942-ben 
kidőlt (majd ideiglenesen helyreállított) 
Budapest felőli bejárati jelzőjét is ki kíván-
ták cserélni, miután a még annakidején 
beszerzett új jelző Balatonboglár állomás 
bombatalálattól sérült bejárati jelzőjének 
pótlására lett fölhasználva.

A bejárati irányok menetrendi kötöttsé-
gének 1950. május 14-i megszüntetésé-
vel a bejárati előjelzők jelzése megválto-
zott, kezelésüket immáron csak a bejárati 
jelző egy karral történő szabadra állítása 
mellet engedélyezték. Így az összes töb-
bi, még bejárati jelzőkkel összekapcsolt 
előjelzőkkel üzemelő déli vasúti eredetű 
állomási biztosítóberendezésben külön 
kellett választani a bejárati előjelzők ál-
lítását. Ez – tekintettel a pécsi és buda-
pesti üzletvezetőség területén elvégzett 
munkákra – már csak a szombathelyi üz-
letvezetőséget érintette. Esetükben azon-
ban már a háború idején megkezdték az 
előjelzők szétválasztását, az így kiváltott 
SBW előjelzőkkel cserélve le Szombat-
hely állomás villamos előjelzőit. Ágfalva 
állomásukon szabad emeltyűhelyek hi-
ányában külön kulcsfüggéses előjelző-
állítóbak létesítését vetették föl. Itt még 
1957-ben is hivatkoztak az el nem vé-
gezhető előjelző-szétválasztásra, holott 
addigra (a brennbergi bányavasút bezárá-
sát követően) már mód nyílhatott volna a 
szükséges emeltyűk beépítésére.

Az egyközpontos berendezések hát-
rányai részben egyközpontos jellegükből 
adódtak (a váltóállítási távolság korlátoz-
ta a fogadóvágányok hasznos hosszát, 
jelentősen nőtt az aláváltás kockázata), 
részben a berendezések avultságából (ta-
pintósínek, hiányzó kijárati jelzők, szab-
ványtalan állítókészülékek és függőségi 
rendszerek, szerkezetek). A hátrányok 
orvoslására a legkedvezőbb megoldást 
korszerű biztosítóberendezés felszerelé-
se, vagy az egyközpontos jelleg felszá-
molása jelenthette. Az új állítóközpontok 
építésére azonban korlátozottan állt csak 
rendelkezésre hitelkeret, építőanyag, épí-
tési kapacitás, továbbá állítókészüléke-
ket, rendelkezőkészülékeket is föl kellett 
volna szerelni. A vasútüzem biztonságát 
növelendő ezért a még üzemeltethető be-
rendezéseket is igyekeztek a kényszerítő 
körülményeknek megfelelően korszerűsí-
teni, átalakítani

Balatonfenyves állomás Götz berende-
zését az állomás 1952-es 120 tengelyre 
hosszabbításához kapcsolódóan kikap-
csolták, helyette 1954-ben „Polacsek” 
kulcsrögzítő berendezést építettek.

A növekvő forgalomra, állomáshosz-
szabbításokra, váltó végállás-ellenőrzési 
hiányosságokra és aláváltásokra vissza-
vezetett balesetekre tekintettel 1954-

ben kétközpontossá építették át a bala-
toni fürdőforgalommal legjobban terhelt 
Szabadbattyán–Siófok vonalszakasz két 
egyállítós berendezését (Kiscséripuszta, 
Balatonaliga).

Az egyközponos jelleget megha-
gyó korszerűsítések alapvető gyakorla-
ta SH rendszertechnikának megfelelő 
„vágányutas” berendezések kialakítása 
volt (bejárati, szükség szerint kijárati fel-
oldóval), a forgalmi irodában kallantyús 
rendelkezőkészülékekkel.

A DK, DSzA berendezések állítókészü-
lékeit az 1950-es évek beli felújításokkor 
rendszerint meghagyták, a kibontott ta-
pintósínek emeltyűit az újonnan felállított 
kijárati jelzőkhöz használták föl (1. és 
2. ábrák). Az állítóbakokra a vágányutas 
biztosítóberendezéseknek megfelelő vil-
lamos felsőrészeket szereltek. Az állítóké-
szülékekre vágányszámjelző készüléket 
is szereltek, azonban 1955-ben a szom-
bathelyi igazgatóság DSzA berendezései 
korszerűsítésekor megelégedett a szere-
lési támdeszkákra szerelt vágányútjelző 
blokkcsengőkkel. A fentieken kívül elő-
írás szerinti kétrudas reteszekkel váltot-
ták ki az addig részben a tapintósínekkel 
közösített, végállásfüggetlen ellenőrzőre-
teszeket. Az így átalakított berendezések 
az 1960-as években történt cseréjükig 
megfeleltek a vasútüzemi elvárásoknak.

Magyarfalva (korábban és ma Har-
ka) elágazóállomás DK berendezését 
1958-ban már nem egészítették ki a 
fentiek szerint, átalakításával csupán a 
legszükségesebbre, a tapintósínek kivál-
tására szorítkoztak, mivel a berendezés 
MÁV szabványú készülékekre cserélése 
csupán hitellemondás miatt maradt el 

már abban az évben is. (A szombathe-
lyi igazgatóság többi állomásán ekkor-
ra már lecserélték a tapintósíneket.) A 
végleges szigetelt sínek Németh Vilmos 
üzemmérnök (szombathelyi igazgatóság 
biztosítóberendezési osztálya) újítási 
javaslata nyomán a kombinált jelző- és 
vágányútelzáró blokkok vágányút feloldá-
sába kerültek bekapcsolásra a forgalmi 
irodába felszerelt feloldóberendezéssel. 
Az elágazási váltót korábban nem védték 
aláváltás ellen, Acsádon leszerelt kombi-
nált elzárókat kaptak a Deutschkreutz/
Nagycenk kijárati menetek. A szige-
telt sínek bekapcsolásához, valamint a 
többlet kombinált blokkok kezeléséhez 
a rendelkezőkészülékben átrendezték 
a Deutschkreutz és Nagycenk irányok 
rendelkezőkallantyúit, a korábban csak 
vágányok kijelölésre használt kallantyú-
kat csatlakozó vonalanként kiegészítették 
a Be-/Kijárati menetirányt meghatározó 
külön kallantyúval. (Előbb a vágányút 
menetirányát, majd a vágányút vágányát 
kellett elfektetni.) Sopron felé megmaradt 
a pőre vágánykijelölés. Deutschkreutz, 
és Nagycenk vonalak felé kijáró vonatok 
számára a kombinált blokk-készülék és 
feloldókészülék kezelését csupán a keze-
lési szabályzatban lehetett előírni, mivel a 
kezelést – kijárati jelző hiányában – jelző-
kezeléssel kikényszeríteni nem lehetett. 
(Az újítás beadója a munka 1959. januári 
befejezését már nem élte meg.)

Szintén a DK-berendezés átalakítása 
nélkül cserélték 1956-ban Balatonmári-
afürdő berendezését. Érdekességként 
említhető, hogy a fenti két állomás SH 
berendezéseinek rendelkezőkészüléke – 
eltérően a többi egyállítós kallantyúsától 

1. ábra: Zalaszentjakab állomás korszerűsített DK rendszerű berendezése
(MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MTÜ Archívum DNR 31/1951/7864/J/14)

2. ábra: Újudvar állomás korszerűsített DSzA rendszerű biztosítóberendezése
(MNL-OL XIX-H-1-aa-2 747. doboz 728/58/9B/1955)
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– tológombos volt (Harka elágazó állomá-
son ez érthető is).

A Götz berendezéseket rendszerint 
cserével újították föl szerkezeti avultságuk 
miatt. Kivételként említhető Sorkifalud ál-
lomás, ahol az 1956-os felépítménycsere 
után a Götz berendezés meghagyása mel-
lett cserélték szigetelt sínekre a tapintósí-
neket. A feloldóblokk itt is a forgalmi iro-
dába került, a feloldóblokk visszazárása 
oldotta az állítóközpont vágányútzáróját. A 
szigetelt sínek létesítésén kívül rendezték 
a váltók reteszelését is (a Götz berende-
zésekbe csak kétállású reteszemeltyűket 
lehetett szerelni, ezért a + és – retesze-
lésre független egyrudas reteszeket kel-
lett fölszerelni).

Ágfalva Götz állítókészülékét és egy 
szintén Götz iparvágány-kiágazási vas-
szekrényes állítóbakot 1958-ban a szom-
bathelyi igazgatóság szakközegei megőr-
zésre felajánlották az akkor éppen épület 
(és kiállítás) hiányában vegetáló Közle-
kedési Múzeum gyűjteménye számára, 
s kérték elszállítását a TBKE helyiségé-
ből. Említést érdemel a felajánlás indok-
lása is: „a múlt évszázad végén a párizsi 

világkiállítást is megjárt” és ott díjazott 
készüléket „kiváló anyagáért, pontos ki-
vitelű lakatos és műszerész munkájáért” 
javasolták megőrzésre. A VTKI elfogadta 
a felajánlást, azonban az elszállításról az 
iratanyagban már nem áll rendelkezésre 
információ. (A Közlekedési Múzeum mun-
katársaitól vett tájékoztatás szerint egy 
1958-as beszerzési évű „22 karos állító-
bakot” 1974-ben, 1988-ban még leltáraz-
tak, majd 1996-ban selejteztek.)

Új állítókészülékkel történő csere ese-
tén az 1956-ig bevett megoldás szerint 
egy állítóbakra szerelték föl a berende-
zést. 1957-től már két, egymástól szerke-
zetileg független állítókészüléket szereltek 

föl a meglévő állítóközpontokba, lehetővé 
téve az állomás hosszabbítása esetén két 
állítóközpontba történő átszerelésüket 
(4. ábra). Az 1956-ot követő időszakban 
a biztosítóberendezési szakosztály hi-
telkerete nem tette lehetővé a tervezett 
állomáshosszabbításokhoz szükséges 
állítóközpont építéseket, 1957-ben ezért 
kellett megrövidíteni Püspökmolnári, Osz-
kó, Egervár-Vasboldogasszony, Bucsu-
szentlászló, Újudvar tervezett vágányhosz-
szait. (Ilyen átszerelésről jelenleg nincs 
adat, azonban megjegyzést érdemel, 
hogy az állítóközpontok helykijelölésétől 
függően szükség lett volna tükörképre 
szerelésükre.) Komárváros állítókészülé-
két már cseréje után 8 évvel (1959-ben) 
ismét cserélni kívánták (immáron a fentiek 
szerinti két MÁV szabványúra), mivel az 
1951-ben beépített „készleten lévő” állí-
tókészülék is régi, kopott TRT rendszerű 
volt, biztonságos üzemét a továbbiakban 
nem tudták biztosítani.

A Székesfehérvár–Nagykanizsa vasút-
vonal megmaradt egyközpontos berende-
zései az 1960-as évek végi, 1970-es évek 
eleji állomásátépítésekig, D55 telepítése-
kig maradtak üzemben (2. táblázat).

(Folytatjuk)

Kiscséripuszta 1926 EN-pótló 
TRT

1954 SH 1969 D55

Balatonaliga 1926? Götzpótló
RT

1954 SH 1964 felújítják 1970 D55

Szántód-
Kőröshegy

1903 Götz 1951 kapcsoló-
gombos Integra

1971 D55

Balatonszemes 1928 aj VES 1946 helyreállítják 1951 fj-sítés, áthaladás 
kitérőbe is, zöld-
vörös gombos helyett 
vörösgombos

1963 Integra 1971 D55

Balatonboglár 1903 Götz 1951 kapcsoló-
gombos Integra

1972 D55

Balatonfenyves 1901 Götz 1952? Götz
kikapcsolva

1954? Polacsek 1973 D55

Balatonmária-
fürdő

1909 DK 1956 Götzpótló TRT 1975 fj KR 1976 D55

Sávoly 1902 Götz 1955? Götzpótló SH 1976 D55
Komárváros
(Zalakomár)

1901 Götz 1951? Götzpótló SH 1959? Götzpótló SH 1973 D55

Zalaszentjakab 1908 DK 1951 DKSH 1967 SH-KR 1971 D55
Nagyrécse 1901 Götz 1956 Götzpótló SH 1968? SH-KR 1971 D55

2. táblázat: A Szabadbattyán–Nagykanizsa vonalszakasz II. világháborút megélt egyállítós berendezéseinek áttekintése

3. ábra: Magyarfalva állomás vázlatos helyszínrajza és az átrendezett 
rendelkezőkallantyúk (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MTÜ Archívum DNR 12/1958/10801)

4. ábra: Nagycenk állomás egyközpontba szerelt két MÁV-szabványú állítókészüléke 
(MÁV Szolgáltató Központ Zrt. MTÜ Archívum 12/1987/8049)
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Főbb felhasznált források

MÁV SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ZRT. MTÜ ARCHÍVUM

Vezérigazgatósági fényképek gyűjteménye
VF.10004. tasak: „Balatonboglár állomás biztosítóberendezésnek 
ünnepélyes átadása, 1951.08.10”

DNR
18/1949/1562: Előjelzők átalakítása Szabadbattyán–Nagykanizsa 
vonalon
31/1951/7864/J/27: Balatonboglár állomás biztosítóberendezésének 
üzembehelyezése
31/1951/7864/J/27/2: Szántód-Kőröshegy állomás 
biztosítóberendezésének üzembe helyezése
31/1952/20/14: Balatonfenyves állomás átépítése miatt
biztosítóberendezés cseréje
31/1954/2/64: Kiscséripuszta állomáson két állítóközpont létesítése
12/1956/17843: Sorkifalud állomás biztosítóberendezésének 
kezelési szabályzata
12/1958/10244: Magyarfalva állomáson ideiglenes határbiztosítás 
felújítása
12/1958/10801: Magyarfalva állomás biztosítóberendezésének 
módosítása
12/1959/630: Magyarfalva állomás ideiglenes határbiztosítás, 
újítási díj kifizetése
8/1960/31521: Nagytétény állomás biztosítóberendezésének 
kikapcsolása
12/1964/10880: Búcsúszentlászló állomás biztosítóberendezésének 
fényjelzősítése
31/1964/11453: Balatonszemes állomás biztosítóberendezésének 
felújítása
12/1966/13558: Sorkifalud állomás biztosítóberendezésének 
fényjelzősítése
12/1976/1646: Acsád állomás biztosítóberendezésének átalakítása, 
létszámmegtakarítás
56/1998/P-5853: Ágfalva és Sopron-Déli állomás visszafejlesztése
56/1999/P-6359: Nagycenk állomás biztosítóberendezésének 
átalakítása

Die Geschichte der in kleineren Bahnhöfen der Südbahn-Gesellschaft –Teil 5.
Die Geschichte der in kleineren Bahnhöfen der Südbahn-Gesellschaft installierten Stellwerke verschiedener Art ist in der 50er, 
60er Jahren zu Ende gekommen. Dieser Teil der Serie stellt die letzten Umbaue und die Ersetzung der Stellwerke an den KSB 15, 
17 und 30 zur Diskussion.

The history of the Southern Railway Company’s – Part 5.
The history of the Southern Railway Company’s (Südbahn-Gesellschaft) various interlocking systems installed at smaller stations 
had terminated in the 50’s, 60’s. This part of the articles discusses the last modifications and replacement of these interlocking at 
the railway lines 15, 17 and 30.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA

XXIX-H-50a:
349. doboz: 18500/1946: Tapintósínek helyreállítás Üzletvezetőség 
szombathely területén
2169. doboz 300393/1949: Integra állomási berendezések kísérleti 
szakaszának kijelölése
2307. doboz: 306906/1949: Feloldóberendezések hiányosságai

XIX-H-1-aa-1:
624. doboz: 100756/1957: Székesfehérvár–Tárnok vonalszakasz 
biztosítóberendezései
739. doboz: 115371/1957: Püspökmolnári állomás 
biztosítóberendezésének felújítása
819. doboz: 129691/1957: Ágfalva–Nagykanizsa vasútvonal 
állomásainak megrövidítése
829. doboz 13200/1957: Nagytétény állomás avult 
biztosítóberendezésének felújítása
866. doboz 102267/1957: Leszerelt biztosítóberendezések átadása 
a Közlekedési Múzeumnak
965. doboz 110574/1958: Elfekvő biztosítóberendezési anyagok 
rendezése
1088. doboz: 126016/1958: Tengelyszámlálók üzembe helyezése 
Siófok–Szántód-Kőröshegy között
1173. doboz: 103990/1959: Komárváros állomás állítókészülékének 
cseréje
1372. doboz: 128873/1959: Sorkifalud állomás 
biztosítóberendezésének cseréje
1483. doboz: 101139/1960: Nagytétény, Tárnok, 
Kápolnásnyék biztosítóberendezéseinek ügyei
2646. doboz: 15017/1964: Egervár-Vasboldogasszony állomás 
biztosítóberendezésének cseréje

XIX-H-1-aa-2:
742. doboz: 2/112/9B/1955: Áthaladójelzők létesítése Nagytétény 
állomáson
747. doboz: 728/58/9B/1955 Újudvar állomás 
biztosítóberendezésének felújítása
747. doboz: 728/59/9B/1955 Felsőrajk állomás 
biztosítóberendezésének felújítása
747. doboz: 728/60/9B/1955: Egervár-Vasboldogasszony állomás 
biztosítóberendezésének felújítása
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A korabeli Palota község már a magyaror-
szági távközlés kezdetén, a távíró megin-
dulása idején ismert hírközlési hely volt. 
Az 1850-ben létesült Pozsony–Pest táv-
íróvonal egyik korai távírdája az akkori Pa-
lotán, a palotai vasútállomáson működött. 
Ezt a távírdát a vasút üzemeltette. A távíró 
elsorvadása után a mai Rákospalotán a 

A „Marcheggi kábelbódé” története
SÁFÁR JÓZSEF

vasút mellett a távíró világával összefüggő 
egyedüli ipartörténeti emlék van. Ponto-
sabban: még van.

Főleg a vasutak mentén az évtizedek-
kel és az időjárással rendületlenül da-
colva, magányosan álltak a kábelbódék, 
a korabeli világ fontos műszaki építmé-
nyei. Ezek a kábelbódék nélkülözhetet-
len tartozékai voltak az akkori vezetékes 
távközlésnek; a távírónak, majd a 20. 
század első felében a távbeszélőnek is. 

A műszaki avultság okán és a természetes 
pusztulás miatt mostanra ezek az építmé-
nyek nyomtalanul eltűntek. A ma embere 
a távírót már csak hallomásból, múzeum-
ból vagy régi könyvekből ismeri, esetleg a 
médiából szerezhet információt.

Egy ilyen titokzatos és szótlan építmény 
az a távközlési kábelbódé, amely Rákospa-
lota határában áll. Ma már a bódé környe-
zetében lakó emberek és az építmény tö-
vében dolgozók sem tudják (tudták), hogy 
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mi van a környezetükben. Pedig az ott egy 
kincs! Igaz nem a szó szerinti értelmében, 
hanem a történelmi ritkaság mércéje sze-
rint. Napjainkban azért sem ismert az épít-
mény története, mert az a korosztály, akik 
elmondhatták volna, már rég nem élnek. 
De vannak még olyan emberek, akik hitből 
és meggyőződésből mesélik, ismertetik 
és ápolják ezeknek és a hasonló múltbeli 
dolgoknak a történetét és akár azok fizikai 
valóságát is.

Magyarországon az első ismert távköz-
lési kábelbódé 1862-ben létesült. Felada-
tuk a föld alatti vagy víz alatti távírókábe-
lek föld feletti, úgynevezett légvezetékes 
átmenetének a biztosítása volt. A bódéba 
helyezték el a kezdetleges villámvédő 
berendezéseket, majd később a sokféle 
ide szükséges más műszaki berendezést. 
A távírótisztek és a vonalőrök itt végezték 
a vonal- és hibavizsgálatokat is.

Kezdetben az egyszerűbb bódék 
fából, a fontosabbak téglából épültek, 
két–három méter magasak voltak, ekkor 
kábeltornyocska vagy kábeltorony volt a 
nevük. Az 1900-as évek elejétől vasbá-
dogból is készítettek tipizált közönséges 
kábelbódékat. Nagy-Magyarországon a 
nevezetes bódékból közel 140, a közön-
séges bódékkal együtt összesen közel 
350–400 lehetett. Az egyedi építésű 
bódék alakja rendkívül változatos, ese-
tenként igen szép volt. Sajnos nagyon 
kevés kép vagy rajz maradt meg ezekről 
az építményekről. A műszaki fejlődés mi-
att a kábelbódék a múlt század közepén 
véglegesen használaton kívülivé váltak és 
fokozatosan örökre eltűntek.

A 19. század végén a városok sűrűn 
lakott területein inkább föld alatti kábeles, 
a ritkábban lakott városszéli távközlési vo-
nalszakaszokon faoszlopokra szerelt föld 
feletti távközlési vezetékek voltak. Már ab-
ban az időben is fontos hely volt a Rákos-
palota szélén elhaladó vasútvonal mentén 
és az akkor itt húzódó Budapest városha-
tárán álló „Marcheggi kábelbódé”.

A jelenleg ismert „Marcheggi kábelbó-
dé” helyén korábban egyszerűbb és ala-
csonyabb vasbádog építmény állt. A vas-
úti sínek másik oldalán is egy ugyanolyan 
régi bódé üzemelt, mindkettőt az 1960-as 
években elbontották.

A régi időkben a folyamatosan megúju-
ló és növekvő távközlő hálózatok építmé-
nyeit is állandóan bővíteni kellett. Ennek 
eredménye a jelenleg ismert épített kábel-
bódé, ahonnan indultak a távíródrótok és 
a telefonvezetékek Bécs és Nyugat-Euró-
pa felé. A hivatalos nevén „Marcheggi ká-
belbódé”-nak nevezett, négyszintes, igen 
karcsú tégla- és betonépület napjainkban 
is impozáns látvány.

A „Marcheggi bódé” az üzemideje alatt 
sem volt egy ismert létesítmény, mivel az 
építményben fontos hírközlési átviteli utak 

(áramkörök) üzemelhettek, ezért a léte és 
feladata nem volt publikus. Napjainkban is 
sokféle téves információ kering a bódéról. 
Az igazság a következő.

Az építmény létesítése idején Pestről a 
bódéig a Magyar Királyi Posta föld alatti 
kábelt fektetett, melyet alulról egy kábel-
aknából az erős betonból készült alap-
zaton keresztül bevezettek az építmény 
kismélységű föld alatti terébe. Ezt a szin-
tet kábelistolynak is nevezték. Az istoly 
belső lejáratát a földszinti padlóban egy 
erős vasajtó zárta. Az építmény betonból 
készített alapjára vasajtóval, rácsos abla-
kokkal ellátott földszinti műszaki helyiség-
ben végződött a kezdetben egy, később 
kettő, majd több föld alatti kábel. A posta 
által létesített első kábel Krarupp típusú 
volt, az ilyen kábelt interurbán kábelnek is 
nevezték, mert ezt a típust elsősorban a 
nagyvárosi, esetünkben pesti központból 
kimenő helyközi városi szakaszon alkal-
mazták. A kábel vezetékei egy-egy ter-
metes méretű végelzáróban végződtek. A 
végelzárókat igen erősen a falra rögzítet-
ték. A bejövő kábeleket a villámcsapások 
károsítása ellen védeni kellett, ezért az itt 
levő villámvédelmi eszközökhöz az épület 
melletti „kútból” érkezett a jó minőségű 
földelő vezeték. A bódé körülbetonozása 
után ez a kút napjainkra már eltűnt. A föld-
szinten a szobácskának is alig nevezhető 
helyiség egy, esetleg két szakszemély-
zet benntartózkodására volt elégséges. 
Mondhatnánk úgy is, ha egyik szakember 
be akart menni, a másiknak ki kellett jönni 
(ilyen kicsi és szűk a torony belső tere). 
Itt végezték a műszaki vonalvizsgálatokat, 
és innen indultak a vezetékek az építmény 
magasabb részébe. A földszinti helyiség 
mennyezetén lévő nyíláson az első eme-
letre érhettek, mely alkalmanként kis rak-
tár is volt, majd létrán át a legfelső emelet 
légvezetékes szerelőszintje következett. 
Innen már a „sodronyok” indultak a vasúti 
pálya mellett haladó oszlopsorra, és men-
tek Marchegg felé. Ebben a helyiségben 
már hallani lehetett a vezetékek zümmö-
gő zenéjét, mely zenének érzett vezeték-
zúgás mára szinte teljesen eltűnt a hazai 
légvezetékes távközlő hálózatokból.

Erről a legfelső szintről egy vasajtón 
át a magasban lévő, külső körfolyosó kö-
vetkezett, ahonnan a kiinduló kültéri ve-
zetékek és porcelánszigetelők világába 
ért a korabeli szerelő. A mostanra életve-
szélyesre rozsdásodott körfolyosón már 
nagyon régen nem járt senki. Az épület 
létesítésének idejére vonatkozó megbíz-
ható ismert adat jelenleg nincs. Az általam 
begyűjtött helyszínről származó tárgyak 
tanulmányozása és több közvetett adat 
egyezőségéből az építmény építési ideje 
1920–1925 közé tehető.

A közel százéves bódéba Pest felől 
érkezett a föld alatti kábel, és Vác felé 

távozott a légvezeték. A Vác felőli vas-
szerkezet porcelánszigetelőin vezeték-
maradványok még most is előfordulnak. 
A vastartót nyolc darab „8-peckes U-vas” 
összeépítéséből alakították ki, így innen 
összesen 64 szál vezeték indítására volt 
lehetőség. Ugyanilyen vasszerkezetet a 
bódé Pest felőli oldalára is telepítettek.

Az utóbbi években a bódé ajtaját és 
ablakát átfestették, az eredeti festés a 
felsőbb szinteken még fellelhető. A vako-
lat már hullik, de vigasztaló, hogy az épít-
mény külső vakolata és belső falfestése 
eredeti. A bódé teteje még vízálló, a tető-
ről már régóta hullanak kisebb darabok, 
mivel az esőcsatorna elpusztult. A tetőről 
aláhulló víz is régóta áztatja a falat.

A vasútvonal itteni szakaszán, a Nyu-
gati pályaudvar és Dunakeszi-Alag ál-
lomások között 15 kV, 50 Hz feszült-
séggel táplált felsővezetéket építettek, 
amelyet 1923. október 31-én helyeztek 
üzembe. A felsővezeték létesítésének 
okán a távközlési vonalzavarok elkerülé-
se miatt a távközlő vezetékeket a sínektől 
távolabbra költöztették, mely nyomvonal, 
esetenként, alig értékelhető nyomokban, 
napjainkban még felelhető. Az 1960-as 
évek végén a kiszolgált kábeltorony, a 
marcheggi bódé véglegesen felesleges-
sé vált. A földszinti kábeles műszaki he-
lyiség még néhány évig üzemelt, majd az 
is megszűnt. Mostanra a bódéból szinte 
minden berendezés eltűnt.

Az építmény egyik szolgálati kulcsa va-
lahol még most is azon a megkopott fali 
kulcstartón lóg, melyen évtizedeken ke-
resztül volt a helye, és talán várja a csip-
kerózsika álmából felébredését.

Az 1960-as évek elején a magyar vas-
úti fővonalak mentén országosan meg-
kezdődött a föld feletti légvezetéses vo-
nalak megszüntetése. Ez a döntés végleg 
megpecsételte a Rákospalota határában 
üzemelő „Marcheggi bódé” sorsát. Már 
a kábelbódé virágkorában, majd később 
is érdekes történetek keringtek a bódéval 
és a bódéhoz kapcsolódó környezettel 
kapcsolatban, de ez már egy másik tör-
ténet.

A mai Rákospalota-Újpest vasútállo-
más Vác felőli kijáratán túli egyenesben 
ma még áll és létezik a kábelbódé, mely-
nek az ajtaja is zárva van. Az art decónak 
mondott stílusjegyeket is viselő építmény 
látványa az arra járóknak ma már fel sem 
tűnik, melynek későbbi sorsáról nem tud-
ni semmit.

Bízzunk abban, hogy ez az épített 
– ma már Magyarországon egyedüli ilyen 
jellegű! – műszaki emlék elnyeri méltó 
megbecsülését, és nemcsak megmarad, 
hanem egyediségében még sokáig és 
kellő módon hirdetni fogja egy eltűnt világ 
történelmét.

(A szerző ipartörténeti kutató)
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Némi előzmény: 1990 végén már látszott 
az újabb átszervezés: megszűnnek az 
1974-ben alakult Biztosítóberendezési 
Fenntartási Üzemek. Ezek az alsó-közép-
vezetői képződmények kapcsolták össze 
a távközlő és blokkmesteri szakaszokat a 
területileg illetékes Biztosítóberendezési 
Fenntartási Főnökséggel. Hogy mi volt 
az elsődleges cél, talán nem is érdekes; 
a lényeg – szerintünk – a szakaszok ki-
szolgálása és munkájuk ellenőrzése, vala-
mint közvetlen szakmai segítség nyújtása. 
Ugyanakkor a Főnökség által kért – sok 
esetben túlzásokba eső – adatszolgál-
tatási kötelezettség nem terhelte – leg-
alábbis nálunk – a mestereket; az ilyen 
igényeket az üzem szintjén megfogtuk és 
a szinte naprakész ismereteink és nyilván-
tartásaink alapján mindig határidőre a vá-
laszt megadtuk. Ez volt a dolog adminiszt-
rációs oldala. A műszaki része meg úgy 
nézett ki, hogy személyeinkben (jómagam 
üzemvezető-helyettes voltam Nagykani-
zsán) kinn a területen volt olyan szakem-
ber, akihez minden problémával – presz-
tízsveszteség nélkül is – fordulni lehetett.

[Erről szólt az a kijelentésem a hibael-
hárításról, miszerint:

– van egy hiba, kimennek a műszeré-
szek, és elhárítják,

– ha nem boldogulnak, kihívják a mes-
tert, csak mennek valamire,

– ha elakadnak, kihívnak engem – de 
nekem muszáj megoldani, mert nincs kit 
kihívni…]

Tehát 1990 végén írtunk egy levelet, 
aminek a lényege: „Ez a levél nem azért 
íródik, mert félünk attól, hogy az átszerve-
zéssel nemcsak a munkakörünk, hanem a 
munkahelyünk is megszűnik. Azért íródik, 
hogy felhívjuk a figyelmét minden döntés-
hozónak arra, hogy ha ez a viszonylag kis 
létszámú, de sokoldalúságában hasznos 
képződmény megszűnik, és az eddig itt 
kezelt adminisztrációs terhet ráöntik a sza-
kaszokra, a mesterek beszorulnak az iro-
dájukba – aminek végső soron a szakmai-
ság, az üzemeltetés biztonsága látja kárát.”

Az eredmény ismert. 2004 végéig a 
volt fenntartási üzemi mérnökök még – 
szinte eszköztelenül – próbálták a szak-
maiságot a felszínen tartani mint külsős 
szakaszmérnökök. 2005. január 1-jével 
ez is megszűnt.

S most a történet. Ezt még elmesé-
lem, mielőtt elfelejteném, hova tettem azt 
a cetlit, amire felírtam, hogy a feleségem 
hova tette a Cavintont…

Ülök a kocsmában – ami magát fennen 
Vasutas presszó-nak titulálja – a sarok-
ban, hogy kevéssé legyek útban; tehát 

Biztberes minikrimi
RÉTLAKI GYŐZŐ

ülök, pátyolgatom a bélelés nélküli málna-
szörpömet; amikor egy vasutas forma te-
relget befelé két – valaha karos jelzőben 
szolgáló – petróleumlámpát. Aki a pultnál 
könyököl, kérdi:

– Te, Józsi! Minek neked ez a két lám-
pa, nem mentek ki a divatból?

– Tudod, Lajos, a jövő héten kikap-
csolják a fél állomást, állítólag a jelzők is 
ki lesznek kapcsolva, de a fő-fő forgalmi 
agylény szerint kikapcsolás ide, kikap-
csolás oda, az IC-nek akkor is egy zölddel 
kell áthaladnia. Majd a Laci baktert fölkül-
döm a jelzőre, és ezekkel fog világítani. 
Fiatal még, bírja a jelzőre mászást…

– Eredeti ötlet. Ha már ilyen okos 
vagy, adj nekem tanácsot! Van ott a la-
posban az a kiágazási kitérő. Tudod, ahol 
fölszedték az iparvágányt. A kitérő meg 
bennmaradt. Már kétszer kihúzták a cse-
réből – éppen az iparvágány megszűnése 
miatt –, bár ez mégiscsak fővonal. Most 
bajban vagyok, mert a Boldi elment.

– ???
– Nem, nem úgy ment el, hanem teg-

nap volt a temetése. Az irodájából vitték 
el, a számítógépe elől. Állítólag valami pe-
ruiakkal, talán inkákkal hadakozott és ve-
szített. Kár érte, két hónapja volt a nyug-
díjig. A temetés után jött hozzám a nyikhaj 
Karcsi, hogy ő lesz a Boldi helyett, és a 
laposban van az a váltó…

– Miért, mi van azzal a váltóval? Nem 
állítjuk már több éve…

– Hát ez az! Ezt firtatja a Karcsi! Egy 
éve voltunk kinn utoljára, akkor bevette az 
akadályt (mert arrébb ment a tősín), de a 
Boldi akkor is valami tengeri istennel ha-
dakozott; a beosztottját meg sikerült meg-
győzni, hogy ha nem állítják, az akadályt 
sem tudja bevenni… A Karcsi meg nem-
rég jött ki a tisztiről, és meg akarja váltani 
a világot.

– Lajoskám, kitaláltam – de te fizeted 
a következő kört! Azt a váltót állandóan 
zárva tartott váltónak nevezzük ki, akkor 
nem kell naponta, hetente vizsgálgatni, 
majd a vonalbejáró időnként ránéz. No, 
egészségünkre!

– Ja, minden második héten, ha oda-
ér… Egészség!

Valamelyik nap szerét ejtettem és el-
sétáltam arra a laposi váltó felé. Hogy is 
mondjam? Különösen csúccsal szemben 
nem lennék mozdonyvezető… a talpfák-
ból kinőtt a fű, az ágyazati kő nem látszik 
ki az iszapból, a villamos állítómű rendü-
letlenül himbálódzik a himbavas boldo-
gabbik végén.

Délután ismét beültem a kocsmába 
– bevert a hirtelen jött felhőszakadás –, 
s nem hiába, mert az igazi információkat 
itt szedheti össze az ember. Csak ülök a 
második béleletlen málnám mellett, ami-
kor a múltkori beszélgető partnerek ismét 
rákezdik:

– No, Lajos. Bevált a dolog?
– Félig. A Karcsi már nem jön ki az 

irodájából – reggel éppen kereste a SAP-
káját, meg a fene tudja még, mi mindent. 
A beosztottja – az is most jött meg valami-
féle tanfolyamról – kicsit hőbörgött, hogy 
nincs az a váltó rendesen ellenőrizve, 
akármit is ír az Utasítás…

– És a vonalbejáró?
– A sánta Béla bácsi? Már az is nyug-

díjba készül, de most éppen harmadik 
hónapja kórházban. Kéthetente beviszem 
hozzá a könyveket aláírni – ugye a papí-
roknak rendben kell lenni…

Még talán folytatták volna, de ekkor 
berontott valaki majdnem ajtóstul: Em-
berek, jöjjenek már – kisiklott a gyors a 
laposon!

– Te, Józsi! Kit fognak ezért elővenni? 
Talán szegény Bélát mégsem…

– Kit, kit? Hát a Karcsit!

Hivatkozások

F2. Utasítás

2.8.5.a)   A villamos úton állított központi 
állítású váltók használhatóságát 
az ellenőrző berendezés jelzi.

2.10.3 Állandóan zárva kell tartani…
  d) pályaelágazásnak nem minő-

sülő nyíltvonali saját célú vasúti 
pályahálózatok és rakodóhelyek 
kiágazási váltóit a nyílt vonal 
folytatásának megfelelő állás-
ban.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Végh István 
Dezső kollégánk 58 éves korában, hir-
telen jött betegségben 2019. november 
7-én elhunyt. A Magyar Államvasutaknál 
2016 novemberétől kezdett el dolgozni, 
2018-tól a Biztosítóberendezési Főnök-
ség Nyugatnál technológiai rendszermér-
nöki státuszt töltött be.



24 2019. DECEMBERVEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

Fülöp László,
nyugalmazott TB főosztályvezető

TÖRTÉNETEK, ANEKDOTÁK

Csak ülök és mesélek...

Ezeket a sorokat, nagyon kevés kivé-
tellel, emlékezetből és kronológiai 
sorrendben írom. Egy-egy szakaszban 
keverednek a magánélet, a szervezet-
történet, a műszaki tapasztalatok, in-
tézkedéseim, kollegiális kapcsolatok, 
vezetői meglátások. Nagy a valószínű-
sége annak, hogy néhány fontos fel-
adat, tapasztalás, kolléga nem kerül 
említésre. Ezekért máris elnézést ké-
rek. Sajnos, ilyen az emlékezet.

Az 1990-es évek második fel ében a vas-
utaknak még mindig problémát okozott a 
biztosítóberendezések jelentőségének 
értékelése. Több vasút és nemzetközi 
szervezet is folytatott ilyen vizsgálatokat. 
Emlékeim szerint a győri főiskola is részt 
vett az OSZZSD ez irányú munkájában. 
Egységes értékelőrendszer azonban nem 
született. Azért, hogy az új szervezeti 
struktúrában jobban érzékeltetni tudjuk 
ezt a sajátosságot, a területi adatszolgál-
tatások, majd a visszatükrözések alapján 
Balogh Ferenccel közösen kidolgoztunk 
egy olyan rendszert, amely eladható ele-
mi szolgáltatásként, egy be- vagy kijárati 
vágányutat a hozzá tartozó vonatfogadó 
vágánnyal, vagy egy térközszakaszt tekin-
tett. Ezt modulálta a gépesítettségi fok, a 
biztonsági érték szorzó, illetve az elvárt 
hibatűrési szint reciprokának szorzója. 
Kidolgoztuk a makroszintű adatmegadást 
a különböző állomásformákra és nagy-
ságokra. A szükséges fenntartószakasz 
allokációt és létszámot is levezettük ezek-
ből. A Biztosítóberendezési Divízió nem 
kívánta alkalmazni, azzal az érvvel, hogy 
nem mi vagyunk a létesítmények tulajdo-
nosai, csak egyfajta szervizszolgálatot 
nyújtunk, ezért ilyen forgalmi szolgáltatá-
sokat nem adhatunk el.

Rendszeresen tartottam a területen 
vezetői munka-, vagyon-, tűz- és környe-

zetvédelmi ellenőrzéseket. Jelentősen 
átdolgoztattam az idevágó rendelkezé-
seinket. Különösen veszélyes anyagnak 
jelöltem a thermo- és pendel blinkerekben 
használatos higanyt, továbbá a különféle 
ha logén lámpákat, fénycsöveket, az akku-
mu látorsavat, a transzformátorolajat. Sza-
bályoztattam a kezelésük, begyűjtésük 
módját, illetve az ártalmatlanítóknak való 
átadását.

Az erősáramú kollégákkal jó volt a kap-
csolatom. Elismertem részszakterületeiket 
érintő felkészültségüket, elkötelezettségü-
ket. Szemléletüket a külföldi új megoldá-
sokra igyekeztem irányítani. Nagyobb ruti-
nommal a felterjesztéseiket korrigálgattam 
a sikeres elfogadtatás érdekében.

Egy 1997-es kormányrendelet nyo-
mán a minisztériumból kiválva létrejött 
a Közlekedési Főfelügyelet. Ettől kezd-
ve, az EN MSZ 45000 szabvány alapján 
nemzetközileg is elfogadott, független 
tanúsító szervezetek okiratai alapján hoz-
hatja meg döntéseit az új hatóság a biz-
tosítóberendezési, a felsővezetéki és a 
vasúton kívüliek számára nyújtott távköz-
lési ügyekben. Ilyen hazai szervezetek 
akkor még nem voltak. A Főfelügyelet két 
lépcsőben, meghatározott ideig érvényes 
ideiglenes, illetve végleges üzembevételi 
engedélyeket adhatott eseti vagy álta-
lános alkalmazásokra. 1998-ban kez-
deményeztük, hogy a TEBGK kapjon 
termékalkalmassági tanúsítási jogosítvá-
nyokat; elodázták a kérést.

Sokat vívtunk a főfelügyeleti munkatár-
sak eltúlzott követelményei miatt. Itt csak 
a bejárati és fedezőjelzők vörös fényét 
említem. A szabály úgy szólt, hogy azt ál-
landóan biztosítani kell, azaz:

–  legyen pótvörös izzó,
–  menetirányváltáskor se kapcsolód-

jon le,
–  nem alkalmazható előgyújtásos, az 

előjelző meghaladásakor bekap-
csolódó megoldás,

–  szünetmentes legyen a fényáramkö-
rének táplálása.

Az utasítás kidolgozói ilyesmikre 
gondolva fogalmazták az előírást. A fő-
felügyeletes kolléga mindehhez még 
egy drága, érdemben szinte hatástalan, 
pótszünetmentes áramellátást is köve-
telt! Kábelelvágáskor az sem segítene… 
A Főfelügyelet vezetőivel több ízben is tár-
gyaltam az ehhez hasonló túlzások miatt. 
Bólogattak, de érdemben nem intézked-
tek. Él bennem a gyanú, hogy egyfajta 
bevételorientáltságuk volt, mert a megis-
mételt eljárásokért újból fizetnünk kellett 
– nem kis összegeket.

1997-ben az UIC is elkezdett komo-
lyan foglalkozni az új vasúti alkalmazások 

kérdésével. Nagy problémát jelentett, 
hogy a Magyar Szabvány megkövetelte a 
gyártóknál működtetett, szabályos minő-
ségbiztosítási rendszert, ami sok magyar 
vállalatnál hiányzott. 

1998-ban a pályavasúti vezérigazgató-
helyettes jóváhagyta a Biztosítóberende-
zési Biztonságügyi Szervezet Ideiglenes 
Eljárási Rendjét.

2000-ben felkértek a Mérnök Kamara 
Vasúti Szakosztályánál esedékes tisztség-
viselő-választás bizottsági előkészítésére, 
majd levezetésére. Némi vita után Parádi 
Ferenc, a BME docense lett az elnök.

A szállítandó elektronikus biztosító-
berendezések műszaki feltétfüzetével a 
hazai hatóság és a gyártók is problémáz-
tak, végül 1996-ban jóváhagyásra került 
a Közlekedési Főfelügyelettel egyeztetett 
1.02-es verziója. Több ízben is pontosíta-
ni kellett, de még így is maradtak benne 
a más műszaki kultúrájú, a más forgalmi 
előírásokhoz szokottak által nehezen ér-
telmezhető részletek.

A Siemens az üzletkötéskor nem ér-
zékelte eléggé körültekintően a magyar 
követelményeket, az Ausztriában vagy 
a Németországban használatos meg-
oldásokban gondolkodott, majd végre 
rádöbbent, hogy igényeink a svájci meg-
oldásukhoz állnak legközelebb. A tárgya-
ló partnerek és a tárgyalási helyszínek 
ennek megfelelően változtak. Természe-
tesen az újak semmit sem akartak tudni 
elődeik ígéreteiből. Kiderült, hogy a hazai 
környezetbe való elektronikus beillesztést 
sok tekintetben nem oldják meg, azt jel-
fogósan kell megvalósítani. Merev állás-
pontjukat azzal indokolták, hogy egy be-
vizsgált, működő rendszerük van, de azok 
a programfejlesztők, akik a szoftvert írták, 
már nincsenek a cégnél. Ebbe az igen 
bonyolult rendszerbe, bármennyire precí-
zen is kommentezett a forrásnyelvi prog-
ram, nem mernek belenyúlni. Nagy csata 
volt az egységes kezelő- és visszajelentő 
felület követelményeivel kapcsolatban, 
amelynek bázisát a Svájcban alkalmazott 
ILTIS rendszer adta. A továbbiakban – 
gyártótól függetlenül – ezeket a szimbólu-
mokat, kezelési módokat kellett alkalmaz-
ni az elektronikus megoldásoknál. 

Sok egyeztetés és vizsgálat után 1997-
ben végre összeállt a tatai berendezés. 
Az üzembe helyezéskor derült ki, hogy a 
fénysorompók LED-es optikái a kábelerek 
közti kapacitív és induktív áthatások kö-
vetkeztében halványan („parázslás”), de 
látható módon ellenkező jelzést is mutat-
nak.  Ha jól emlékszem, szűrt, egyenára-
mú táplálás lett a megoldás. Az üzembe 
helyezést követően viszonylag sok, ám ér-
demben nem kritikus hiba jelentkezett. Mi 
is sokalltuk, de a hatóság is kifogásolta. A 
vizsgálatunk arra mutatott rá, hogy a TM 
jelfogók ezüst-ezüst érintkezőin keletkező 
oxidhártya az érintkező ritka igénybevé-
telekor olyan nagy értéket vesz fel, hogy 
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az általa kapcsolt igen nagy ohmos jelfo-
gó nem tud meghúzni, és az ebből eredő 
ellentmondás okozza a hibákat. A jelfogó-
érintkező szakirodalmat tanulmányozva 
megtudtuk, hogy egy minimálisan meg-
határozottnál (ha jól emlékszem, 10mA) 
nagyobb áramnak kell folyni ahhoz, hogy 
ez a jelenség ne forduljon elő, határozott 
legyen az oxidréteg átütése.

Valamivel könnyebbek voltak az 
ALCATEL-lel való tárgyalások, mert ne-
kik volt magyarországi képviseletük, a 
HTA. Almásfüzitő (1998) és Hegyesha-
lom (2000) esetében további részletcsa-
tározások folytak az ALCATEL-lel, Kirilly 
Kálmán és Görög Béla keményen küzdött 
velük. Én a háttértámogatást adtam és a 
döntéseket hoztam.

Kétségtelen, hogy a software engi-
neering, a géppel támogatott sw minősítő 
eljárások akkor még gyermekcipőben jár-
tak, és pont az olyan bonyolult megoldá-
sok, mint amilyen a biztosítóberendezés 
is, hatottak a fejlődésükre.

Az eltérő típusú berendezéseknél 
megszerzett tapasztalatok felvértezték 
kollégáimat a Zalalövő–Hódos („Őrségi”) 
vonalra települő ALCATEL berendezések 
fogadásával, üzembevételével kapcsola-
tos feladatokra. Görög Bélát és fiatal mér-
nökökből álló vizsgálócsapatát alig láttuk, 
mert olyan sok munkájuk volt a távoli vi-
déken.

Tervezetként, majd 2001-ben tényle-
gesen is kiadták a minden vasúti alkalma-

zásra hatályos, a vasúti biztosítóberende-
zések (különösen azok szoftvereit érintő), 
a biztonságos kommunikáció kérdésével 
foglalkozó és előnormaként az elektroni-
kus biztosítóberendezésekre vonatkozó 
nemzetközi szabványokat. Ezek a normák 
a szakkérdéseken túl előírták a megren-
delőnél, a tervezőnél, a gyártónál, az épí-
tőnél, a felhasználónál (üzemeltetőnél) a 
létesítmény vagy berendezés elbontását 
is magában foglaló, a teljes életciklusra 
kiterjedő kockázat elemzését. Kockázati 
kategóriákat határoztak meg, és bizton-
sági szervezet működtetését, független 
felülvizsgálót, illetve akkreditált független 
minősítőt rendeltek minden fázishoz.

Biztonsággal kapcsolatos munkánk-
nak ezek a rendelkezések lettek a vezér-
fonalai, teljesítendő kritériumai. Lefordít-
tattam ezeket az EN normákat, majd a 
hazai fejlesztésekben érdekeltek szpon-
zorálásával kezdeményeztem a hazai 
szabványkénti kiadásukat. A kiadást elő-
készítő munkába Jándi Pétert delegáltam. 
2003-ban sikerült megjelentetni, érvény-
be léptetni az MSZ EN 50126 és az MSZ 
EN 50128 szabványokat (ezt 2011-ben 
korszerűsítették) a vasúti alkalmazások, a 
távközlési, biztosítóberendezési és adat-
feldolgozó rendszerek, valamint a szoftve-
rek vasúti vezérlő- és védelmi rendszerek-
hez tárgykörre vonatkozóan.

A szabványok szerint kötelező és a 
gyártó felelőssége a teljes új rendszer 
auditáltatása. De azt csak arra akkreditált 

szervezet végezheti el. Ha nincs ilyen ha-
zai szervezet, akkor drága pénzért a vas-
úti, műszaki, jogkörnyezeti viszonyainkat 
nem ismerő, külföldi szervezetet kell meg-
bízni ezzel a feladattal. A korábban kijelölt 
hazai minősítő intézmények elkezdték az 
EU-ban elfogadható akkreditáció meg-
szerzéséért folyó munkát, de már annak 
megszerzése előtt bekapcsolódtak a 
munkákba.

E szabványok hatálya alá tartoztak a 
folyamatban lévő:

–  tatai Siemens elektronikus biztosító-
berendezés,

–  az ALCATEL elektronikus biztosító-
berendezések,

–  a Műszer Automatika Kft. elektro-
hidraulikus váltóállító, illetve sorom-
póhajtóműve,

–  a PROLAN elektronikus pult Onga 
állomáson,

–  az ETCS fejlesztések.
2002-ben Heinczinger István, a Sie-

mens Közlekedési és Ipari Szolgáltatások 
Ágazat ügyvezető igazgatójának (későbbi 
vezérigazgatónknak) személyes kalauzo-
lásával egy kisebb csapatunknak bemu-
tatták egy Katowice közeli állomás üze-
melő SIMIS IS berendezését.

2002-ben jóváhagytuk a Moduláris 
felépítésű biztosítóberendezés kis- és 
közepes állomásokra feltétfüzet 6.4 ver-
zióját – sajnos, ebből nem lett működő 
biztosító berendezés… 

(Folytatjuk)

Dr. Sághi Balázs (1974–2019)
Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Sághi Balázs, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének docense, 
a Vasúti VezetékVilág szerkesztőbizottságának tagja 2019. december 3-án el-
hunyt. 
Balázs 1997-ben végzett a BME Közlekedésmérnöki karán. 1997-től 2000-ig a 
Közlekedésautomatikai Tanszéken (KAUT, majd KJIT) doktorandusz, 2004-ig ta-
nársegéd, 2009-ig adjunktus, majd egyetemi docens. 2003-ban szerezte meg 
PhD doktori fokozatát. A Tanszék tanszékvezető-helyettese, illetve korábban a 
Közlekedésmérnöki kar oktatási dékánhelyettese. A KJIT mellett több felsőokta-
tási intézményben tanított meghívott előadóként.
Főbb kutatási területe a biztonságkritikus – elsősorban vasúti biztosítóberende-
zési – rendszerekkel kapcsolatos veszély- és kockázatelemzési eljárások elmé-
leti és gyakorlati kérdései, ezek biztonsági követelményeinek meghatározása, 
valamint a vasúti biztosítóberendezési rendszerek ellenőrzésének és tanúsításának elméleti és gyakorlati 
kérdései. Ehhez kapcsolódóan nevéhez fűződik a biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározá-
sára kidolgozott ún. „BME-módszer”, amely számos projektben bizonyította gyakorlati alkalmazhatóságát.
A kezdetektől, azaz már Tatától fogva – először a Stellwerk Kft. megbízásából, majd az általa alapított NextRail 
Kft. vezetőjeként – részt vett a Siemens Magyarországon telepített biztosítóberendezései illesztőfelületeinek 
specifikálásában, tervezésében, kivitelezésében és üzembe helyezésében. Alapító tagja a CERTUNIV Kft.-
nek, amely munkája nyomán elsőként kapta meg Magyarországon a „Vasúti Irányító és Vezérlő Rendszerek”, 
azaz a CCS-területre vonatkozó NoBo és DeBo kijelölést.
Tudományos munkásságát számtalan előadás, vasúti és ipari projektben kidolgozott tanulmány, publikáció 
bizonyítja; emellett nevéhez fűződik jó néhány, tudományos igényességgel, de közérthetően írt könyv is, első-
sorban a számítástechnika és a vasút világából.
Balázs a magyar biztosítóberendezési szakma és a felsőfokú oktatás egyik legkiválóbb képviselője volt. 
 Emlékét szeretettel megőrizzük.
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Bemutatkozik...*
Nagy Jenő,
az AXON 6M Kft. egyik ügyvezető igazgatója

Az elektronikus biztosítóberendezé-
sek illesztése a magyar sorompók-
hoz, térközi biztosítóberendezések-
hez, szomszédos állomások eltérő 
berendezéseihez (az ellenmenet- és 
utoléréskizárás érdekében) és jelfel-
adáshoz magyar mérnökök frappáns 
műszaki megoldásait igénylik. Az 
egyik, ilyen virtuóz megoldásokra ké-
pes szakcég az AXON 6M.

– Hogy lett Önből vasutas?
– A családomban érdekes módon volt 
vasutas, nagyapám Rákosrendező és 
Dunakeszi állomásfőnöke volt, édesapám 
gépész- és villamosmérnökként dolgozott 
a MÁV villamos vonalfelügyelőségen. En-
gem az automatizálás és a híradástechni-
ka érdekelt, de középiskolai felvételimbe 
beírtam, hogy a gépész osztály is jó lesz, 
a kisebb érdeklődés miatt ezért oda vet-
tek fel. A villamosság ezután is érdekelt, 
de a fizikai valóság jelentős részt kapott 
a gondolkodásomban. Úgy tűnt, az egye-
temi felvételhez nincs elég pontom, így 
a MÁVTI-ban lettem rajzszerkesztő, vé-
letlenül pont olyan osztályon, ami vasúti 
biztosítóberendezéssel foglalkozott. Itt 
derült ki szép lassan számomra, hogy ez 
főleg egy villamos valami, nem csak me-
chanika és gépészet. Azóta foglalkozom 
biztberrel, amin belül az automatizálás 
érdekel, annak minden aspektusával. A 
győri főiskola közlekedésautomatika sza-
kát levelezőn jártam ki végül.

– Hogy alakult a pályafutása tervező-
ként?

– A MÁVTI-ban a szokásos lépcsőkön 
haladtam végig, ’79-re meglett a diplo-
ma, voltam katona, családot alapítottam. 

Demők József volt a főnököm, aki az egyik 
legikonikusabb tervező. Rögtön mély víz-
be dobott, megtanultam a magam ura len-
ni. A nagy öregek – mint Machovitsch Laci 
bácsi vagy Lengyel Imre bácsi – olyan tu-
dást és szemléletet adtak, ami máig meg-
határozó. Ehhez jöttek a tanulmányok és 
a tapasztalatok. A mikroprocesszor akkor 
jelent meg, a diplomamunkámban a diszk-
rét elektronika világát kihasználva, gurító-
dombi berendezést terveztem. A MÁVTI 
Lehel úti épületébe, ahova kihelyeztek, 
beszereztek egy számítógépet. Onnantól 
hétvégén is bent voltam és megtanultam 
programozni. Érdekelt, hogy lehet a szá-
mítógépeket beilleszteni a vasúti biztosító-
berendezésekbe, ezért tanulmányt írtam 
az elektronikus biztosítóberendezésekről, 
amivel MÁV-os pályázaton indultam. A 
’80-as évek végén már látszott erre valós 
üzemeltetői igény, ezzel foglalkozó külföldi 
cégek is beléptek a magyar piacra. A MÁV 
szakmai vezetői rendeztek egy háromna-
pos elektronikus biztber tábort Miskolcon, 
ahová meghívták az elektronika iránt ér-
deklődő szakembereket, köztük engem 
is. Itt próbáltuk meghatározni a fejlesztés 
irányát. Mi, lánglelkű fiatalok azonnal be-
levágtunk volna saját fejlesztéssel, de a 
rendszerváltás lefutása után végül a nagy 
nyugati cégek jelentek meg ezzel. Az Alca-
tellel közös leányvállalat alakult, felkértek 
többünket az itteni munkára.

– Hamar kiderült, hogy az elektroni-
kus biztosítóberendezés nem lesz tisz-
tán elektronikus?

– Igen, már kezdetben is a hagyomá-
nyos és az elektronikus biztber valamifé-
le ötvözete volt az, amivel foglalkoztunk. 
Ez azóta sem változott: illesztőket terve-
zünk és gyártunk a MÁV-os „valóság” és 
az elektronikus biztosítóberendezések 
közé. A külföldi cégek megbízásából 
végzett munkák a ’90-es évek második 
felére saját cég alapítását tették lehetővé, 
ez lett az AXON 6M Kft. Egy ideig még a 
MÁVTI-ban is dolgoztam párhuzamosan, 
egyre több kikéréssel az Alcatel részére. 
A 2000-es években már önállóan dolgoz-
tunk. Nem csak terveztünk, a szoftverírás 
és az elektronika is érdekelt minket. Ez 
azóta is így van, Dolhay Márk a professzi-
onális szoftverfejlesztőnk, ő a két idősebb 
alapítónál egy generációval fiatalabb.

– Hogy fért meg a négy alapító egy 
cégben?

– A cég ebben rendkívüli mérték-
ben szerencsés. Noha teljesen külön-
bözik a habitusunk, a műszaki oldal 
mindannyiunkat érdekel, így az emberi 
tulajdonságok úgy jöttek ki, hogy azok 
nem okoznak munkahelyi konfliktust. Volt, 

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

hogy egy hétig az irodában laktunk, az 
asztal alatt aludva, hogy tarthassuk a ha-
táridőt. Hiába kellett egymásra várnunk a 
különböző fázisokban, nem volt veszeke-
dés. Így vagyunk ma is (sajnos Vajda Sanyi 
kollégánk idő előtt távozott közülünk, így 
Székely Bélával együtt hárman vezetjük 
a céget). A családjaink elfogadták, hogy 
rettentő munkacentrikusak vagyunk, és 
emiatt rájuk kevesebb idő jut, mint kellene.

– Milyen munkákra specializálódnak?
– Mindenféle vasúti biztosítóberende-

zéshez kapcsolódó mérnöki feladatot el-
vállalunk. Definiálva vannak a határfelüle-
tek, odáig mi megtervezzük, kifejlesztjük, 
leírjuk és biztonságigazolással ellátjuk 
a feladatunkat. A tanúsítás már ez alap-
ján történhet. Mérnökileg persze szebb 
lenne, ha több minden lenne a szoftve-
rekben, és kevesebb lenne a „drótos” 
megoldás a biztosítóberendezésekben. 
A biztonság eleve konzervatív nézőpontú, 
rendkívül kis darabszám mellett nehéz a 
processzorok és a programok biztonsá-
gát igazolni, könnyebb a hagyományos, 
jelfogós megoldásokhoz nyúlni – ez a 
jelfogós technika elvitathatatlan előnye: a 
biztonság könnyű igazolhatósága. Az elő-
ző évek tapasztalata, hogy inkább tárgya-
lunk a követelmények alóli mentességek-
ről, minthogy újraterveznénk az alapokat. 
A berendezéseket miért nem lehet telje-
sen elektronikussá tenni? Évtizedek óta 
csodálkozunk rajta, hogy mennyi jelfogó 
van ezekben is.

– Az AXON 6M a közelmúltban  
megnyert egy komoly MÁV-os tendert 
jelfogóegységeket vizsgáló berendezés 
gyártására. Mesélne erről?

– Vizsgálógépet már a ’90-es évek 
elején csináltunk D55-re. Akkoriban több 
kisebb cég indult el a piacon, az egyik a 
TBÉSZ-től kapott egy olyan megbízást, 
hogy a csehországi Sokolov szénbányá-
jához tartozó állomás D55-ös berende-
zéséhez vizsgálóberendezést készítsen. 
Akkor ez még elektromechanikusan ke-
tyegett, de már PC-s vezérlővel, az olvas-
ta ki a feszültségeket is, és DOS alapon 
kirajzolta egy képernyőre is a hiba helyét. 
Többéves munka volt.

A mostani megbízásban már az is elvá-
rás, hogy a vizsgálógépet egy (vagy két) 
ember képes legyen bepakolni egy sze-
mélyautóba, így teljesen elektronikus vál-
tozat készül, ami valamennyi Domino55-
ös és Domino70-es jelfogóegység, illetve 
a D70-es sávok vizsgálatára alkalmas 
lesz. A dugaszolást és a leolvasó felületet 
nem szeretném szétválasztani, mert eze-
ket többszáz eres kábel köti majd össze. 
Nagy kockázat ezt naponta szétszedni és 
összekapcsolni, így azonban ez a rész-
egység akár 20 kg tömegű lehet, a vezér-
lő és kiértékelő modul nélkül.

Olyan vezérlőszoftver készül a mű-
szerhez, hogy amit mechanikailag rá lehet 
csatlakoztatni, azt vizsgálni is tudja. Ez a 
szoftver tehát bővíthető, adunk eszközt a 
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MÁV-nak új alapkapcsolások beviteléhez. 
Bizonyos eseteket csak különleges keze-
léssel lehet vizsgálni, ilyen esetben pl. szi-
getelőlapkát kell behelyezzen a kezelő a 
vizsgált egységbe. Az mérlegelés kérdé-
se, hogy a végén adjon eredményt a hibák 
kiírásával, vagy hiba esetén álljon le. Ez 
a felhasználó belátásán múlik. Összesen 
hét darab készülékre kaptunk megbízást, 
az első kettőt egy év alatt, 2020 decem-
berére kell leszállítani. 

Megkezdtük a felkészülést a feladat-
ra, a rendszertervvel, a konstrukcióval, a 
szoftverrel és az alkatrész beszerzési ter-
veivel már foglalkozunk. A gyártás meg-
kezdéséhez igazolni kell, hogy az elkép-
zelt elektronika és nyákrendszer alkalmas 
arra, amire terveztük, 330 érintkező tű 
egyidejű figyeléséhez (a D70-esnek ek-
kora a felülete). A vizsgálati idő egységen-
ként 10 perc nagyságrendet vesz majd 
várhatóan igénybe. Kiviszik a műszert 
az állomásra, a mérésre kivett egységet 
tartalékkal pótolják (ez ötperces munka), 
majd a vizsgálat után visszacserélik és ki-
veszik a következőt. A rendszeres mérés 
lehetővé teszi az állapotalapú karbantar-
tást, kitolhatja az egységek élettartamát, 
tehát jelentős megtakarítással kecsegtet.

– Más fejlesztésen is gondolkodnak?
– Az elektronikus térközi berendezés 

a szívügyünk. A hagyományos, jelfogós 
térközi biztosítóberendezés logikája na-
gyon jó, képes az önmaga fedezésre, így 
ezen nem kell változtatni, de a technikáját 
érdemes lenne lecserélni tengelyszám-
lálókat kezelni képes, energiatakarékos, 
öndiagnosztikával ellátott, ETCS csat-
lakozású, sorompó visszajelentéseket 
kezelő vezérlőkre. Az elektronikus tér-
köz az állomási biztosítóberendezéshez 
csatlakozna, a relésekhez ez automatiku-
san meglenne, a D55 például észre sem 
venné a cserét. A centralizált térköz is 
egy felfogás (amikor a térköz az állomási 
berendezés afféle külső vágánya), de én 
az eddigi, decentralizált logikát vinném to-
vább, több szolgáltatással.

– Bemutatná a korábbi évek sikerter-
mékeit?

– Minden termékünk a vasúthoz kap-
csolódik, nem csak tervezünk, gyártunk is 
igen nagy arányban. Elsősorban a Thales 
számára készítettünk illesztéseket, de az 
R-Kord, a Siemens és több kisebb cég is 
vett tőlünk relémodulokat. Az első kártyás 
illesztések 2010-ben kerültek beépítésre, 
addig hagyományos, D70 konstrukciójú, 
TM-jelfogós illesztők – jelfogóegységek 
és jelfogósávok – voltak az ELEKTRA-
hoz. Kotroczó Józseffel fejlesztettük ki 
az állomási sorompók KOAXSR modul-
ját – innen a termék neve is, azaz ez egy 
KOtroczó – AXON sorompóvezérlés. 
Ezek nem autonóm sorompók, az állomási 
bitzber integráns részét, azaz a vágányúti 
logika részét, a vágányút egy elemét ké-
pezik, és állapotukról visszajelzést adnak. 
Biztonsági, SIL4-es szintű elektronikus 

fényáramkört is készítettünk sorompók-
hoz, mely a fényeket ellenőrzi, a hibákról 
tájékoztat. A rendszer egyéb részei a so-
rompó hidraulikus hajtóművét is vezérlik. 
A vonali sorompó visszajelentése a D70-
ben még 10 jelfogót és egy ún. VSV-sávot 
kötött le. Most ehelyett van egy kis kár-
tya mikrocsippel. Vonali sorompót indító 
(SIL4-es) termékünk is van. Az ETCS-ben 
idegen elem a sorompó, erről biztonság-
igazoltan kell információt adni a vonatnak 
(míg korábban a visszajelzés nem volt biz-
tonságkritikus elvárás a biztosítóberende-
zésben). Így ma LEU-kat építünk be az XJ 
jelfogós sorompóba, ami egy ETCS L1-es 
szintű megoldás az amúgy L2-re kiépített 
vonalakon. Az elektronikus térközünk ezt 
helyből kezelné. A kártyás termékeink 
gyártása átkerül a PowerQuattro-hoz, de 
az elvi kapcsolásokat továbbra is mi gon-
dozzuk, illetve a kiviteli terveket ezután is 
mi készítjük.

Az állomási jelfeladáshoz is kell illesz-
tés az elektronikus berendezésnek, ami-
hez a fogadóvágányok és bejárati jelzők 
megálljra ejtő szakaszainak foglaltságára 
kell folyamatosan figyelni. Fontos, hogy a 
tengelyszámláló és a 75 Hz-es sínáram-
kör érzékelése szinkronban legyen, mert 
bár fizikailag igen, logikailag nem egy-
szerre lesznek foglaltak. Ezt is SIL4-es 
szinten oldottuk meg. Kevés benne az ön-
ellenőrzési lehetőség, így a jelfogóhálózat 
ciklusokon kell átjusson egyik állapotból a 
másikba kerülve. Alapban, ha nincs fog-
laltság, akkor jelfeladás sincs. Ha beállí-
tanak egy vágányutat, akkor ellenőrizzük, 
hogy jön-e a 75 Hz-es jel a vágányszakasz 
másik végén. Majd azt vizsgáljuk, hogy az 
alaphelyzeteket elérik-e a jelfogók, ha 
újra szabad lesz a vágány. Ha igen, az 
ejtőképesség megfelelő és valószínűleg 
jó a berendezés. Ha nem, jelfeladási hi-
bajelzést küldünk az Elektra felé. A sor-
rendet is nézzük, hogy a fogadóvágány és 
megálljra ejtő jó sorrendben lesz-e foglalt, 
majd szabad. Mivel a megálljra ejtő után 
kifelé már nincs követő szakasz, az időzí-
téssel esik alapba. 

Izgalmas termékünk a RIC-NEW is. 
Mindig bonyolult volt a D70-ből örö-
költ térközcsatlakozó egységek illesz-
tése. Ráadásul nem is az volt a feladat, 
hogy térközcsatlakozás legyen, hanem 
ellenmenetkizárás, tehát az állomásköz-
ben akkor is kellő távolságra lásson el az 
elektronikus berendezés, ha a következő 
térközi vagy állomási berendezés mecha-
nikus. A termékünk mindkét kihívást meg-
oldja, segítségével az Elektra úgy látja a 
térközöket és a következő állomást, mint-
ha az ÖBB hálózatán lenne. Fejlesztése 
során – amiben nagy tudású külső kol-
légák is részt vettek – figyelembe vettük 
az emelt sebességű térközös pályákhoz 
való csatlakozás követelményeit is. Az 
R-Traffic Kft.-nél gyártott szekrények két 
vágányt tudnak felügyelni. Az összes ed-
digi illesztésnél a kártyaépítés is náluk tör-

tént, a kivitelező a helyszínre vitte a szek-
rényeket, majd mi végeztük az élesztést.

– Az elektronikus biztosítóberen-
dezések tesztelésével kapcsolatban is 
emlegetik Önöket.

– Valóban, már az almásfüzítői be-
rendezésnél felmerült a szimuláció-
ra az igény: a térközcsatlakozás és a 
foglaltságszimulációs modulunk immár 20 
éve megy. Az összes foglaltsági szakasz 
bekerül a szimulátorba, és azokat lehet 
tesztelni és beállítani. Amíg nincs külsőtér, 
addig azt a PC szimulálja a berendezés 
számára, mintha már meglenne! Ez nagy-
ban könnyíti a telepítést, a szimulátor au-
tomatikusan lépteti a vonatokat önműködő 
üzemben. Vajon a regressziós tesztet mi-
ért nem csináljuk géppel? Ha lehetőség 
volna rá, hogy az Elektrától megkapjuk, 
mit akar és mit vár vissza, akkor ezt ellen-
őrizni lehetne és rögzíteni a teszteseteket. 
Sajnos mindig minden projekt annyira fe-
szített a végén, hogy ez szinte sosem fért 
bele. Győr állomáson több száz vágányúti 
változat állítható be, a diagnosztikai napló 
rögzíti, hogy mi futott le. Ebből akár újra 
lehetne játszani a napot, ha nem volna 
olyan nehéz kiolvasni, az általunk fejlesz-
tett dekóder ezt képes megtenni. Nagy 
kihívás a vegyes (személy- és tehervonati) 
üzemet szimulálni, de ma már nemcsak a 
forgalmat és a biztbert szimuláljuk, hanem 
az erősáramot is; utóbbi Dolhay Márk fel-
adata. A lejtőn lefelé közlekedő vonatok 
visszatermelt áramát is figyelembe vesz-
szük az alállomások méretezésénél és a 
betáplálások elhelyezésénél.

– Mi foglalkoztatja még?
– Engem rettentően sok minden érde-

kel, de legalább két dolgot látok, ami jön 
és figyelni kellene rá. A vasúti árufuvaro-
zás versenyképességére nagyobb hang-
súlyt kellene helyezni, mert a közút egyre 
tervszerűbb, és az önvezetés még inkább 
azzá teszi majd. Vasúton a fajlagos ener-
giafelhasználás nagyjából hatoda a köz-
útinak, így fenn kell tudni tartani a nagy-
tömegű árufuvarozást a vasúton. Most 
kellene még sok előnyt felkínálni, hogy a 
meglévő pozíciókat megtartsuk. Az elekt-
romos közlekedés egyre inkább akkumu-
látor- és nem felsővezeték-függő dolog. A 
lítiumion technikának már jelenleg is meg-
felelő ehhez a kapacitássűrűsége. Ennek 
egy mellékága, hogy megjelentek a nagy 
villamos tárolók is a csúcserőművek mel-
lett. Ha tovább nőne az áramsűrűség, 
tovább lehet lépni, a dízelt kiváltva, fenn-
tarthatóbbá téve a vasúti közlekedést. A 
nagyapámék idejében azért volt high-tech 
a vasút, mert olyan technikákkal dolgoz-
tak, ami újdonság számba ment. Ez elke-
veredett a második világháború után, de 
vissza kéne hozni. Csak egy példa erre: 
amióta az Elektrákat telepítjük, azt látom, 
szegény állomásfőnökök nálunk könyö-
rögnek, hogy kapjanak egy jó irodai szé-
ket a forgalmi irodába. Egy nagyvállalatnál 
ezt miért ennyire nehéz megoldani…?
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Fülöp László
1966-ban végzett automatika, telemechanika és hír-
adástechnika szakon a moszkvai Vasútmérnöki Egye-
temen (MIIT). Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki Kara méréstechnika szakként hono-
sította. MÁV-szakvizsgáit követően a JBFF-en tervező-
mérnök, majd főmérnök. 1974-től kezdődően a MÁV 
Biztosítóberendezési és Automatizálási Szakosztályon 

dolgozott, műszaki-gazdasági tanácsadó, fejlesztésiosztály-vezető, meg-
bízott szakosztályvezető, szakosztály/főosztályvezető munkakörökben. 
Később a MÁV Távközlő és Biztosítóberendezési Központi Főnökség 
igazgatója, műszaki igazgatóhelyettese. 1996-tól nyugalomba vonulásá-
ig a MÁV Rt. Távközlő, Erősáramú, és Biztosítóberendezési Szakigazga-
tóság szakigazgató-helyettese, egyben a Központi Felügyeleti Iroda és 
a Biztosítóberendezési Biztonságügyi Szervezet vezetője. Az 1984–90 
közötti időszakban Budapest-Ferencváros rendező pu. rekonstrukciójá-
nak MÁV-vezérigazgatói biztosa.

Folyóiratunk szerzői
Budai Dávid
A Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolában 
érettségizett, majd a Metna Kft.-nél elektromos kar-
bantartóként dolgozott. 2009-től a MÁV Zrt.-nél biz-
tosítóberendezési műszerész. 2016-tól a Kelenföldi 
Biztosítóberendezési Szakasz blokkmestere. Elérhe-
tősége: budai.david@mav.hu.

A Vasúti VezetékVilág következő száma
2020. márciusban jelenik meg.

Dr. Erdős Kornél
Villamosmérnöki oklevelét 1956-ban szerezte a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen, majd egyetemi doktori 
oklevelet szerzett a BME Közlekedésmérnöki karán 
1988-ban. 1974-ig a Telefongyárban dolgozott külön-
féle beosztásokban. Főosztályvezetőként kapott meg-
bízást a vasútbiztosító profil átadás-átvételére a Ganz 
Villamossági Művekbe, ahol változatlan beosztásban 

folytatta tevékenységét a fővállalkozás vezetésével kiegészítve 2004-ig. 
Jelenleg vállalkozó mérnökként dolgozik vasútbiztosító és villamosmér-
nöki feladatok megvalósításában. Jelenleg is a Szajol–Püspökladány 
vasúti vonalszakasz felújításának műszaki ellenőreként tevékenykedik. 
A Budapesti Mérnök Kamara tagja és névjegyzékében szerepel, mint 
vasútbiztosító szakértő, vasútbiztosító és villamos létesítmények műsza-
ki ellenőre. Tel.: +36 (30) 200-3626; e-mail: kornel.erdos@upcmail.hu

Tóth Péter
1996 és 2003 között a MÁV TEB Központ biztosítóbe-
rendezési osztályán a biztonságtechnikai ellenőrzési 
csoport fejlesztőmérnökeként biztosítóberendezések 
elméleti és gyakorlati biztonságtechnikai vizsgálatával 
foglalkozott. Ezután a TEB Igazgatóság biztosítóbe-
rendezési osztályán biztosítóberendezési fejlesztések 
felelőse, majd 2010-től ismét a TEB Központ biztosító-

berendezési osztályán dolgozik, annak 2013 januárjától vezetője. 2003-
tól a Vezetékek Világa felelős szerkesztője. Elérhetőségek: MÁV Zrt. 
Technológia Rendszerüzemeltetési Igazgatóság, Biztosítóberendezési 
és Áramellátás T. Osztály. Tel.: 511-38-96. E-mail: toth.peter@mav.hu

Pálmai Ödön
A BME Villamosmérnöki Kar Erősáramú szakán vég-
zett 1983-ban, majd munkája mellett a munkavédelmi 
szakmérnöki szakot végezte el 1987-ben. 1983–2013 
között dolgozott a MÁV-nál erősáramú szakterületen, 
különböző beosztásokban. 2013–2015 között magán-
tervező. 2015-től két évig a NIF Zrt. projektiroda-veze-
tője; 2017-től az R-Kord Kft. erősáramú szakértője. Az 

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

Opperheim Gábor
Szakirányú tanulmányait a BME Közleke dés mérnöki 
és Járműmérnöki Karán folytatta, ahol 2012-ben köz-
lekedési folyamatok szakirányon Bsc, 2014-ben köz-
lekedésautomatizálási szakirányon Msc végzettséget 
nyert. Az egyetemről kikerülvén a Bi-Logik Kft. alkal-
mazásába lépett. 
Elérhetősége: opperheimg@bilogik.hu

Pálmai Péter
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
másodéves földrajz BSc szakos hallgatója. Szakte-
rülete a geoinformatika, amely a térhez kötött adatok 
kezelésével és feldolgozásával foglalkozik.

Besenyei József 
1997-ben végzett a Mechwart András Vasútközleke-
dési Szakközépiskola távközlési és biztosítóberende-
zési szakán. 1999-ben ipari elektronikai technikusi 
oklevelet szerzett az Egressy Gábor Szakközépisko-
lában, 2002-ben műszaki szakoktatói diplomát a Mű-
egyetemen, és 2005-ben gazdasági mérnöki okle-
velet a győri Széchenyi István Egyetemen. 1997-től 

2003-ig a MÁV Rt. Balparti Biztosítóberendezési Főnökség aszódi sza-
kaszán műszerész, majd 2004-től az Üzemfelügyeleti Mérnöki Csoport-
ban vonali oktató. 2011–2017 között a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási 
Központban képzésfejlesztési szakértő, 2017 júniusától oktatási szakér-
tő. Elérhetősége: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Baross Gábor Oktatási 
Központ, 1087 Budapest, Luther utca 3. 01-92-12, E-mail: besenyei.
jozsef@bgok.hu

Sáfár József
Gyermekkorában ismerkedett meg a távíróval, majd 
fiatalon az országutak és vasutak melletti távíróveze-
tékek zengő-zúgó, csodálatos zenéjét is megtapasz-
talta. Az 1960-as évek elején már szakmai szeretettel 
tanulmányozhatta az akkori távíró szerkezeteket. Ké-
sőbb szakmája, majd hivatása lett a vezetékes távköz-
lés: villamosmérnök lett. 1968-tól kutatja a magyar táv-

író történetét. A távírómúzeumban látható a magángyűjteménye.  E-mail: 
info@taviromúzeum.hu

Rétlaki Győző
A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főisko-
lán 1975-ben szerzett üzemmérnöki oklevelet, majd 
1993-ban a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán mérnök-üzemgazdász minősítést. A Magyar 
Mérnöki Kamara bejegyzett tervezője és szakértője. 
1977-től nagykanizsai székhellyel a vasúti biztosítóbe-
rendezések üzemeltetésével foglalkozott. 2004-ben a 

TEB Technológiai Központ létszámába került. Fő szakterülete a jelfogós 
biztosítóberendezések kapcsolástechnikája. Elérhetőségek: MÁV Zrt. 
TEB TK. Tel.: 511-4015, e-mail: retlakigy@mavrt.hu






