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Csak egy szóra...*

Gelányi Gyula 
független biztosítóberendezési

szakértő

* A rovat cikkei teljes egészében a szerzők 
véleményét tükrözik, azt a szerkesztőség vál-
tozatlan formában jelenteti meg.

A tanúsítási eljárásokról 
másképp – és kritikusan

 „Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint 
az elnyerhető támogatási források „bűvö-
letében” vasúti projekteket halmozunk 
egymásra mélyebben megalapozott 
koncepciók nélkül, általában „időkény-
szerek” szülte stratégiák mentén. A mai 
kor napi aktualitások megoldási kénysze-
reibe szorított világa nem kedvez a vasúti 
infrastruktúra-fejlesztések igényelte táv-
latos gondolkodásmódnak, a hosszabb 
távra építkezni vágyó és szakmai hiteles-
ségen alapuló mérnöki munkának, ez a 
kényszer szinte megfojtja a perspektivi-
kus vasútépítés esélyeit” – írtam ezeket a 
sorokat 2011-ben. Ma úgy látom, „Nyuga-
ton a helyzet változatlan”…

Talán kevesen tudják, hogy így nyolc-
van körül (az éveim számára gondolok) 
teszek/tettem egy kis szakmai kitérőt a 
megfelelőség-értékelési eljárások terüle-
tére, és ennek kapcsán szeretném meg-
osztani Önökkel/Veletek a közelmúltban 
szerzett tapasztalataimat. Ez a folyóirat 
már több alkalommal, több cikkben fog-
lalkozott a megfelelőség-értékelési el-
járások – közismert nevén tanúsítások 
– szakmai feladataival, ezeket nem sze-
retném részletezni, illetve megismételni. 

Magyarországon egyébként négy 
szervezet rendelkezik a CCS területen 
megfelelőség-értékelési jogosultsággal: 
Certuniv Kft., KTI Nonprofit Kft., BME 

járhatósági Műszaki Előírások). Ezek az 
ÁME-k elősegítik – elvileg – az átmenetet 
a régi, integrált nemzeti vasúti rendsze-
rekből, amelyekre elsősorban nemzeti 
szabályok vonatkoztak, a főként uniós 
szabályok által irányított, közös európai 
vasúti térségbe.

Ezzel az átjárhatóság igazolására szol-
gáló követelményrendszert lefedtük, egy 
magára szakmailag valamit is adó beje-
lentett szervezet ezek alapján általában 
el tudja végezni az átjárhatósági követel-
mények megfelelőség-értékelését.

A nyugtalanító kérdést azért ismét fel 
kell tennem: van Magyarországon tanúsí-
tott, EK Hitelesítési Nyilatkozattal rendel-
kező, ETCS L2 pályamenti berendezéssel 
felszerelt/ellátott, üzemelő vasúti vonal-
szakasz a sok tíz milliárdos ráfordítások 
„ellenére”? (Aki tudja a helyes választ, 
kérem, írjon az elérhetőségemre, és nyer-
het egy ETCS emblémával ellátott hang-
szórót…)

Nem szabad a tanúsítási eljárásokra 
úgy tekinteni, mint egy „szükséges rossz-
ra”. Megfelelőség-értékelés a mi szeretett 
szakmánkban mindig volt és remélem, 
mindig lesz is, talán mondhatjuk, ez a 
követelmény „politikafüggetlen”. Gondol-
junk csak a jelfogós biztosítóberendezé-
sek alapáramköreire: ezeket nagytudású 
elődeink kidolgozták, és évtizedekig ez 
képezte – és képezi ma is – a jelfogós 
biztosítóberendezések tervezésének/lé-
tesítésének alapját. 

A hazai vasúti biztosítóberendezési ta-
núsítás – legyen az akár országos vasúti, 
akár városi vasúti – a hazai követelmény-
rendszernek való megfelelést vizsgálja. A 
hazai követelményrendszer: az Országos 
Vasúti Szabályzat vonatkozó kötetei, illet-
ve a konkrétan megvalósítandó funkciók, 
műszaki és biztonsági elvárások specifi-
kációszerű előírása (elfogadott követel-
ményrendszer, feltétfüzet). 

Nagy kérdése a megfelelőség-érté-
kelési eljárásoknak a hétköznapokban, 
hogy pl. egy ma épülő D-55 rendszerű 
biztosítóberendezést hogyan kell értékel-
ni? Kell-e egyáltalán megfelelőség-érté-
kelési eljárásnak alávetni, ha garantálha-
tó, hogy a tervek megfelelnek a vonatkozó 
alapáramköröknek? 

Több éve javasoljuk már, hogy ezeket 
a „bevált” biztosítóberendezési rendsze-
reket nyilvánítsuk „referencia” rendszer-
ré, és ez esetben az adott állomáson 
csak az alkalmazás feltételeinek betar-
tását kellene ellenőrizni, nem pedig min-
den állomás esetében „újratanúsítani” 
egy D-55 berendezést. Természetesen 
ugyanez vonatkozik a „hagyományos” 
térköz- és sorompóberendezésekre is 
(kivéve a szakmában olyannyira közsze-
retetnek örvendő Scheidt&Bachmann 
sorompóberendezéseket…).

ITS Nonprofit Zrt. és a Railcert Kft. A 
felsorolás sorrendje a jogosultság meg-
szerzésének időbeliségét is tükrözi. E 
helyen erkölcsi kötelességemnek érzem 
megemlíteni, hogy a közelmúltban Sághi 
Balázs tragikumával a felkészült szakem-
berekben egyébként sem dúskáló „tanú-
sítási szakma” az egyik legfelkészültebb 
– ha nem a legjobb – szakemberét veszí-
tette el.

Most megkísérlem egy kicsit közért-
hetőbben összefoglalni a tanúsítási eljá-
rások mai gyakorlatát, gondjait és nehéz-
ségeit a MÁV területén, természetesen 
elsősorban a biztosítóberendezések, 
kicsit „europeerebbül”: a CCS területére 
koncentrálva.

A köznyelvben „tanúsítás” megneve-
zés alapvetően egy megfelelőség-értéke-
lési eljárást takar, amelynek végeredmé-
nye egy „tanúsítási dokumentáció” és egy 
ún. „hitelesítési tanúsítvány”.

Az új építésű vagy pályarekonstrukció 
során átépített, felújított hagyományos 
vasútvonalak megfelelőségét alapvetően 
két szempont szerint kell igazolni:

–  a vasúti rendszer Közösségen belüli 
átjárhatóságának igazolása (NoBo 
feladatkör),

–  a vasúti rendszer hazai előírások-
nak való megfelelésének igazolása 
(DeBo feladatkör).

„A vasúti rendszer azon strukturális 
alrendszere tekinthető kölcsönösen át-
járhatónak és a rá vonatkozó alapvető 
követelmények szempontjából meg-
felelőnek, amelyik rendelkezik EK-hite-
lesítési nyilatkozattal.”

Elöljáróban szögezzük le:
Kis hazánkban az eddig csak a meg-

felelőség-értékelési eljárásokra köz-
ponti forrásokból (ez itt EU támogatást 
jelent) fordított mintegy 5 milliárdos 
költség ellenére egyetlenegy vasútvo-
nalszakaszunk sem rendelkezik ezzel a 
nyilatkozattal…

Hogy ez miért van így, annak ezer és 
egy oka van; természetesen az egyik ok 
alapvetően az, hogy nincs a faluban ha-
rang… vagyis nincs olyan vonalunk, ahol 
a százmilliárdokból létesített/korszerűsí-
tett vasúti vonalszakasz megfelelne mind 
a négy strukturális alrendszerre vonatko-
zó EU előírásoknak.

De térjünk vissza a megfelelőség-
értékelési eljárásokhoz. Annak, hogy 
egy megfelelőség-értékelési eljárást el 
lehessen végezni, több feltétele van: az 
egyik legfontosabb alapfeltétel, hogy 
legyen követelményrendszer, amihez 
képest a megfelelőséget vizsgálni lehet.
Ilyen követelményrendszer az átjár-
hatóság szempontjából a vonatko-
zó TSI-k (Technical Specification for 
Interoperability), magyar nevén ÁME (Át-



32020. MÁRCIUS VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

Szeretném hangsúlyozni, a referen-
ciarendszerré nyilvánítás nem lehetséges 
nulla szellemi energia befektetéssel; mint 
minden eljárásnak, ennek is megvannak 
az írott szabályai. Valószínűsítem, hogy 
a MÁV nem tud, vagy nem akar szellemi 
energiát a referenciarendszerré nyilvá-
nításba fektetni, ezért talál mindig süket 
fülekre ez a kezdeményezés… 

Természetesen ez az eljárásrend egy 
naprakész, megfelelően dokumentált 
alapáramköri rendszer meglétét tételezné 
fel. Aki az alapáramkörök jelenlegi nyil-
vántartási rendszerében kicsit is el akar 
mélyedni, annak persze figyelmébe aján-
lanám e folyóirat 2019/4 számának „Csak 
egy szóra” cikkét. Igen tanulságos.

Ez csak egy kiragadott példa volt, de so-
rolhatnám tovább megfelelőség-értékelési 
„panaszaimat”: ezek között is elsők között 
van a követelményrendszerek (feltétfüze-
tek) hiátusa, illetve korszerűtlensége. Nem 
sorolnám fel tételesen, de pl. az üzembe 
helyezési rendelet 1974-es keltezésű (per-
sze, volt egy kis kiegészítés később), fogal-
mi meghatározásait és eljárásait vesse már 
össze valaki a hatósági előírásokkal…

Alapvetően azt kell sajnálattal megál-
lapítanom, hogy szinte kivétel nélkül eljárt 
az idő a jelenleg érvényben levő feltétfüze-
teink felett, az azok alapját képező szabvá-
nyok, előírások a vasúti technika fejlődé-
sét követve megváltoztak, kis vasutunknál 
viszont csak az állandóság maradt kö-
vetelmény. Természetesen akceptálom 
a szakma nehézségeit és azt a helyzet-
megoldást, hogy a követelményrendsze-
rek változásait igyekszik „bepréselni” az 
éppen futó tenderkiírás műszaki fejezeté-

be, de meddig tartható ez így? Tanúsítói 
szempontból ki kell mondanom, hogy a 
tenderkiírás nem képezheti a megfelelő-
ség-értékelés alapját, a tenderkiírás alap-
vetően a Megrendelőnek, a Vállalkozónak 
és a Mérnöknek szól.

Azonnal beugrik a gondolatkísérlet, 
hogy hogyan fogja valaki (remélem, nem 
én) megfelelőség-értékelni minden írott 
követelményrendszer hiányában a sze-
gedi Tram-Train („hibridautó”) rendszert? 
Remélem, az illetékes „elvtársak” tudják 
már a választ…

Nem mehetek el szó nélkül a „társ” 
alrendszerek megfelelőség-értékelési 
eljárásai mellett. Hogy konkrét legyek, 
Isaszeg állomás és a csatlakozó vona-
lak decemberi üzembe helyezése során 
megtapasztalhattam bizonyos szakmai 
„erőterek” furcsa működését: az üzembe 
helyezéshez csak és kizárólag a biztosító-
berendezésekre vonatkozó tanúsítványok 
meglétét írták elő és követelték be kötele-
zően, a pálya és az energia (felsővezeték) 
alrendszerekre ez nem volt követelmény. 
Valószínűsítem, hogy a hátralevő éveim-
ben már nehezen fogok arra magyará-
zatot kapni, hogy egyes kivitelezőkre, az 
általuk létrahozott vasúti „alrendszerre” 
hogyhogy nem vonatkoznak a törvényi 
előírások? A TSI-k EU-országokban való 
kötelező alkalmazása nem „választható 
kreditpontos tantárgy”, hanem egyformán 
kötelező minden tagországra, főleg min-
den vasúti alrendszerre, függetlenül attól, 
hogy törvényileg külön beépítette-e a tag-
ország a jogrendjébe…

Bár megérdemelnének néhány további 
kritikus gondolatot a társszolgálatok, el-

sősorban az energia-alrendszer tanúsítá-
si eljárásai is, de ez legyen az ő gondjuk. 
Gondolok itt a felsővezeték-magasság 
ügyére, amit a mai napig „vihar egy pohár 
vízben” gondolat jellemez a legjobban, és 
ezzel sikerült elterelni a figyelmet a valódi 
műszaki gondokról…

A fent leírtak ellenére nagyon bízom 
abban, hogy a jelenlegi formalizált, vi-
szonylag jól szabályozott megfelelőség-
értékelési/tanúsítási rendszer hozzájárul-
hat a vasútbiztonság folyamatos szinten 
tartásához és növeléséhez, és bár több-
letigényeket támaszt minden szereplővel 
szemben, a befektetett energia a vasúti 
projektek átjárhatósági követelményeknek 
való megfelelésében, az általános bizton-
ság növekedésében meg fog térülni.

UTÓIRAT:
A 2012–2020 között elsikkadt – de kifi-
zetett – tanúsítási munkákat ma a pontos, 
gondos szakszerűségre törekvés ellené-
re máról holnapra nem lehet kipótolni, az 
orvosságnak rendszerint nincs édes íze.
A magyarországi Nagy Infrastruktúra Fel-
ügyelő azon igyekezete, hogy évekkel 
ezelőtt lezárt, befejezett projekteket „új-
ratanúsíttasson”, nehezen akceptálható. 
Valószínűleg csak Hofival lehet válaszolni 
erre az illuzórikus, felülről diktált törek-
vésre:
„Tud úszni?” „Nem!” „És ha megfizetem?
A szakszerű, gondos, előírásoknak ele-
get tevő megfelelőség-értékelés – külö-
nösen a biztosítóberendezések terüle-
tén – szakmai hozzáértés és nem PÉNZ 
kérdése…
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1. Bevezetés

A diagnosztikai berendezések már telje-
sen átszövik mindennapjainkat, jelen van-
nak a gépjárművekben, otthonainkban, 
gyártóüzemi gépekben, és természete-
sen megjelentek a vasúti alrendszereknél 
is. Térhódításuk töretlen és egyre inkább 
nélkülözhetetlen eszközeivé válnak a be-
rendezések felügyeletének és a hibaelhá-
rítás elősegítésének.

A kötöttpályás közlekedésben mind 
a gördülőállomány vizsgálatánál (pél-
dául hőnfutásjelző berendezések, ten-
gelyterhelés-mérők, kerékprofil-, űr- és 
rakszelvény-ellenőrzők, lásd az elmúlt 
évek jármű-diagnosztikai projektjeit a 
MÁV Zrt. és a GYSEV vonalain), mind a 
vasúti infrastruktúra elemek felügyeleté-
nél (például biztosítóberendezés-diag-
nosztika, váltófűtés, kitérők) van jelentő-
ségük.

Az igényt a diagnosztikai rendszerek 
iránt jól mutatja, hogy az ÖBB, SBB és a 
DB vonalain több ezer ilyen berendezés 
került beépítésre, főként az állapotfüggő 
karbantartás kialakítása kapcsán, más-
részt a rendelkezésre állás növelése ér-
dekében (RAMS). 

A VAMAV Vasúti Berendezések 
Kft., mint hazai kitérőgyártó, karöltve a 
voestalpine SIGNLAING csoporttal olyan 
megoldást tud nyújtani az üzemeltetők 
számára váltódiagnosztika telepítéséhez 
és sikeres alkalmazásához, amely már a 
világ számos országában bizonyított.

2. Váltódiagnosztika
mint megoldás

Számos fórum foglalkozott már azzal a 
témával, hogy váltódiagnosztikai rendszer 
alkalmazásával milyen módon tud javulni 
a kitérő rendelkezésre állása, és hogy ez 
hogyan hat ki az üzemeltetés hatékony-
ságára, illetve milyen megtakarítások 
érhetők el az állapotfüggő karbantartás 
alkalmazásával. A VAMAV Kft. folyama-
tosan törekszik a legmagasabb technikai 
színvonalat képviselő kitérők gyártására, 
ezen felül pedig támogatást nyújt a már 
használatba vett termékeink zavartalan 
üzemeltetéséhez és korszerű fenntartá-
sához szervizszolgáltatás nyújtásával és 
modern diagnosztikai eszközökkel.

Az egyik ilyen eszköz a VAMAV Kft. 
által forgalmazott ROADMASTER® 
kitérődiagnosztikai rendszer, amelyet 
nemcsak telepítünk, hanem a haszná-
latához mérnöki támogatást is nyújtunk 
(1. ábra).

A diagnosztikai rendszerek egyik fel-
adata a felügyelt rendszerek folyamatos 
monitorozása. A ROADMASTER® rend-
szer alkalmazásával lehetőség nyílik 
minden egyes váltóállítás és a váltó mű-
ködésének távoli felügyeletére, segítsé-
get nyújt a folyamatosan kialakuló hibák 
felderítésében és azok időben történő 
elhárításában, mielőtt azok a váltó műkö-
désképtelenségét okoznák. Kiváló eszkö-
ze lehet az állapotfüggő karbantartás ki-
alakításának, illetve bekövetkezett hibák 
esetén segítséget nyújt azok hatékony 
elhárításában. Ez különösen fontos lehet 
távvezérelt állomások karbantartási, javí-
tási munkáinak szervezéséhez. További 
felhasználási lehetőség, hogy az elvég-
zett váltókarbantartási munkákkal elért 

változást azonnal elérhetővé teszi, és 
azokat a váltó mellett is ellenőrizhetik egy 
okostelefonon vagy tablet segít ségével.

3. ROADMASTER® alkalmazása 
Komárom állomáson

Komárom állomáson (2. ábra) 11 kitérő 
(melyből 3 átszelési kitérő) 13 váltójának 
ellenőrzése került megvalósításra 2019 
tavaszán ROADMASTER light 2.0 váltó-
diagnosztikai rendszerrel.

A rendszer a ROADMASTER® diag-
nosztikai rendszer azon verziója, mely a 
váltóhajtóművek teljesítményfelvételének 
mérésével ad információt a váltók műkö-
déséről. Ehhez a rendszer áramváltókat 
használ, amely a jelfogóteremben, köz-
vetlenül a váltóhajtóművek tápvezetékén 
méri azok áramát, és a tápponti feszültség 
alapján számítja a teljesítményfelvételt, 
továbbá ezzel a méréssel állapítja meg 
a hajtómű villamos motorjának forgás-

Kitérőüzemeltetést és -karbantartást segítő 
modern eszközök: váltódiagnosztika

EGED KRISZTIÁN,
DR. JOÓ ERVIN

1. ábra: Mérnöki támogatás, váltódiagnosztika alapján állapotjelentések készítése
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irányát, ezzel a váltó állítási irányát is. Az 
áramváltók analóg jeleinek feldolgozása 
és az adatkommunikáció egy modulba 
integrált, mely LAN kommunikáció mellett 
GSM modemet (az olyan helyeken törté-
nő telepítéshez, ahol TCP/IP hálózat nem 
érhető el) és memóriakártyát is tartalmaz, 
így ha valamilyen okból megszakad a köz-
ponti adatgyűjtő szerverrel a kapcsolat, 
akkor a mérési eredmények nem vesznek 
el, hanem a kapcsolat helyreállását köve-
tően automatikusan továbbításra kerülnek 
a központ felé. A 3. és 4. ábrán a Komá-
rom állomáson telepített rendszer és an-
nak elemei láthatók.

A hajtómű áramköreinek kivezetéséhez 
az áramváltókhoz a sorkapocsállványon 
az eredeti sorkapcsokat emeletes 
sorkapocsokra cserélték, ezzel lehetővé 
vált, hogy a hajtómű kötése az eredeti 
helyén maradjon, és szükség esetén mi-
nimális beavatkozással az eredeti állapot 
helyreállítható legyen (4. ábra).

A telepített berendezés maximális tel-
jesítményigénye 100 W. A telepítés so-
rán ügyelni kell arra, hogy az adatgyűjtő 
tápfeszültsége arról a fázisról érkezzen, 
amelyet a hajtóműveknél az áramváltók-
kal ellenőriz. Az esetleges meghibáso-
dás esetére, a táphálózat védelme érde-
kében 4A-es kismegszakítón keresztül 
történik az adatgyűjtők megtáplálása 
(5. ábra). A váltók működésében kelet-
kező zavarok bizonyos esetekben ösz-
szefüggésben lehetnek a külső hőmér-
séklettel, ezért a tetőn elhelyezésre került 
(6. ábra) egy levegőhőmérséklet-érzé-
kelő, mellyel kiszűrhetők a hőmérséklet-
függő váltórendellenességek.

A rendszer felszerelése a normál üze-
met nem befolyásolja, mert a váltó áram-
köröket kizárólag a mért fázis sorkapcsa-
inak cseréje idejére kell megszakítani. A 
rendszer beüzemelésének egyik feltétele 
volt, hogy a referenciagörbék felvétele 
előtt a kitérők karbantartás tekintetében 
a lehető legjobb állapotban legyenek, 
ugyanis a rendszer ehhez az állapothoz 
viszonyítja az állítások során felvett telje-

2. ábra: Komárom állomás torzított helyszínrajza a diagnosztikával ellátott kitérők jelölésével

3. ábra: Komárom állomás, ROADMASTER® light 2.0

4. ábra: Váltóhajtómű áramkörének kivezetése az áramváltókhoz
a sorkapocsállványról emeletes sorkapoccsal
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sítménygörbét. Fontos, hogy a telepítés 
során megállapításra került minden haj-
tómű fékbenfutásához tartozó villamos 
teljesítmény, mert ez az a kritikus érték, 
melyet a hajtómű nem érhet el, illetve a 
rendszer azt figyeli, hogy az állítási folya-

5. ábra: 4A-es kismegszakítón keresztül táplált adatgyűjtők 6. ábra: Hőmérséklet-érzékelő a jelfogó épület tetején

8. ábra: Komárom 30a átszelési kitérő 7. ábrához tartozó
ROADMASTER® teljesítménymérési görbéje

7. ábra: Komárom állomás 30a átszelési kitérő,
Alcatel elektrohidraulikus hajtómű, erőmérési görbe

mat bármely szakaszában mennyire kö-
zelíti meg a teljesítményszükséglet ezt a 
maximum értéket.

Bár a ROADMASTER® által szolgálta-
tott görbék alakra nagyban hasonlítanak 
az erőmérési diagrammokhoz, egyiket a 

másikba lineáris transzformációval nem 
lehet áttranszformálni.

A ROADMASTER® teljesítménymérés 
és az erőmérés által rajzolt görbék hason-
lóságát szemléltetik a 6–9. ábrák. A 7. és 
9. ábrákon megfigyelhető, hogy amíg az 
erőmérő görbéjén az állítási folyamat előtt 
és után is leolvasható a mérőcsap által 
érzékelt konstans erőérték (a mérést a 
mérőeszköz kezelője indítja és állítja le), 
addig a 8. és 10. ábrán az látható, hogy 
a mérést a motor által felvett teljesítmény 
indítja, és akkor zárul le, amikor a motorról 
a végállás elérésekor a biztosítóberende-
zés lekapcsolja a feszültséget. Az aszink-
ron motorokra jellemző, hogy induláskor a 
névleges áramuk 5–10-szeresével is ter-
helik a hálózatot. Ezt a tranziens állapotot 
a szoftver kiszűri a görbék elemzésekor.

A görbéket figyelve meg kell jegyez-
nünk egy alapvető különbséget a mérési 
eredmények felhasználásáról: míg az erő-
mérések fő célja a hajtómű és a váltó kulcs-
fontosságú erőinek megállapítása (állítási, 
fékbenfutási és felvágási erő), mely az 
adott mérési pillanatban érvényes, addig 
a ROADMASTER® teljesítménymérés a 
referenciaként felvett, megfelelő működé-
si paraméterekhez viszonyít minden egyes 
váltóállítást, és a referenciához képest 
előre beállítható eltérések esetén küld fi-
gyelmeztető jelzést. A ROADMASTER® a 
mérési elvéből fakadóan csak a váltó ál-
lítása közben fellépő változásokat képes 
követni, ezért a visszamaradó és felvá-
gási erő mérése csak kiegészítő erőmé-
rő csappal mérhető (ROADMASTER® 
Advanced architektúra).

4. ROADMASTER® 
Felhasználói felület

A diagnosztikai rendszer által gyűjtött ada-
tok a MÁV szerverén telepített adatgyűjtő 
szerverre kerülnek, mely egyben a WEB-
es megjelenítő felület kiszolgálója is. A we-
bes megjelenítésnek nagy előnye, hogy a 
diagnosztikai felület elérhető minden olyan 
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informatikai eszközön, mely rendelkezik 
interneteléréssel és képes weblapok meg-
jelenítésére, mint pl. laptop, tablet vagy 
okostelefon, mely utóbbihoz mobilkészülé-
kekre optimalizált felület áll rendelkezésre.

A diagnosztikába bekötött váltók szá-
mának várható növekedése jelentős 
adatmennyiséget fog generálni, melynek 
manuális elemzése jelentős teher lenne. 
Éppen ezért a szerver nemcsak az adatok 
gyűjtését és megjelenítését végzi, hanem 
elemzi is azokat, és automatikus üzene-
teket küld a beállított felhasználók részé-
re, amennyiben folyamatosan jelentkező 
rendellenességet észlel. Ezen jelzések 
alapján lehet célirányosan vizsgálni a mé-
rési eredményeket (pl. lásd 11–12. ábra), 
és a megfelelő intézkedésekről dönteni. 
Ezt segíti a szoftverben elérhető hibakata-
lógus is, mely a görbék mintájából megálla-
pítható jellemző rendellenességek leírását 
tartalmazza. A katalógus a legjellegzete-
sebb rendellenességek esetén támpontot 
ad a javítás módjára, és a felhasználók által 
egyszerű módon bővíthető.

A szoftver további lehetőségeket kínál 
statisztikák, elemzések elkészítéséhez, 
melyeket a magyar nyelvű menükön ke-
resztül érhetünk el. Ezek felhasználhatók 
karbantartási stratégiák, megelőző intézke-
dések tervezéséhez, megvalósítva ezzel az 
állapotfüggő karbantartást. Néhány példa 
a statisztika kimutatásokra a 13–14. ábrán 
látható. A statisztikai adatokat torzíthatják 
a váltóerőmérések során a rendszer által 
detektált sikertelen váltóállítások. Ennek 
elkerülése érdekében a váltóerőmérések 
idejére úgynevezett karbantartási ablakot 
lehet beállítani. Ez is egyike a szoftver által 
kínált számos lehetőségnek.

9. ábra: Komárom állomás 36-os egyszerű kitérő,
Alcatel elektrohidraulikus hajtómű, erőmérési görbe

10. ábra: Komárom 36-os egyszerű kitérő 9. ábrához tartozó
ROADMASTER® teljesítménymérési görbéje

11. ábra: Komárom 439b váltó, átállási nehézség
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5. Összefoglalás

A vasútüzem zavartalan fenntartása érde-
kében a jövő a diagnosztikai rendszerek al-
kalmazásának elterjedése irányába mutat. 
Úgy véljük, hogy kitérők esetén ennek egy 
kiváló eszköze tud lenni a ROADMASTER® 
váltódiagnosztika, mely egyrészt elősegíti 
az üzemeltető részére a költséghatékony, 
állapotfüggő karbantartás kialakítását, 
biztosítva ezzel a kitérők rendelkezésre 
állásának növelését, másrészt a VAMAV 
Kft., mint kitérőgyártó szemszögéből is 
hasznos információforrás ahhoz, hogy a 
diagnosztika által szerzett tapasztalatok 
felhasználásával mind tartósabb és üzem-
biztosabb kitérők készüljenek.

Irodalom

[1]  Varga B., Diószegi S. mérési eredmények
[2]  Eisenbahn-Bundesamt 2268 - 226ssr/

030-2213#008 számú jelentése

ROADMASTER® Weichendiagnosesystem
Um die störungsfreien Betrieb der Bahn zu gewährleisten, die Zukunft geht in 
Richtung der Verbreitung von Diagnosesystemen. Wir sind an der Meinung, dass 
in wesen Weichen, das ROADMASTER® Weichendiagnosesystem ist ein perfektes 
Mittel, welche ermöglicht für die Betreiber die Ausarbeitung eine konsteneffiziente 
und zustandsorientierte Wartungsstrategie, um damit beitragen in der Erhöhung 
von Verfügbarkeit. Zudem von Seite der Weichenhersteller VAMAV Kft kann es eine 
hilfreiche Informationsquelle sein, um mit Erfahrungen aus der Diagnosesystem 
Wichen mit erhöhten Lebensdauer und Betriebssicherheit produzieren zu können.

ROADMASTER® Turnout Diagnostic System
To ensure the trouble-free operation of the railway, the future is towards the 
dissemination of diagnostic systems. We believe that, in the manner of turnouts, the 
ROADMASTER® Turnout Diagnostic System is a perfect tool that allows operators to 
design a cost-effective and condition-based maintenance strategy to help increase 
availability. In addition, also for the turnout manufacturer VAMAV Kft it can be a helpful 
source of information, that with the experience gained from the diagnostic system, 
they can produce turnouts with increased service life and operational reliability. 

12. ábra: Komárom 439b váltó, eltérés a referenciagörbétől a nyitási tartományban (piros ellipszissel jelölve)

14. ábra: Komárom állomás, kimutatás váltórendellenességek számáról

13. ábra: Váltó statisztika táblázat,
Komárom állomás
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A PowerQuattro Zrt. 2018-ban a Verseny-
képes Közép-Magyarország Operatív 
Program (VEKOP) keretein belül pályázati 
támogatást nyert intelligens mérőrend-
szerek kifejlesztésére. A megvalósítandó 
mérőrendszerek különféle teljesítmény-
elektronikai berendezések mérési folya-
matait kívánják elősegíteni, főként a mé-
réshez felhasznált energia, a mérési idő, 
a mérési eredmények dokumentálása és 
a méréshez szükséges eszközigények 
optimalizálása céljával.

Cikkünkben bemutatásra kerülnek a ki-
fejlesztett mérőrendszerek a fejlesztési el-
képzelések és célok tükrében. A fejlesztés 
során az volt a kitűzött célunk, hogy a meg-
célzott teljesítménytartományban (max. 
250kVA/kW) és minőségben (DC, AC, 
tranziens jelek) álljon rendelkezésre a mé-
rendő berendezések vizsgálatához szük-
séges villamos energia, az aktív terhelés 
képes legyen a rezisztív, kapacitív, induktív 
és komplex jellegű, áramgenerátoros jelle-
gű, nemlineáris jellegű és tranziens jellegű 
terhelést képviselni, a mérőrendszerrel 
végzett mérési folyamat energiatakarékos 
legyen, a mérőrendszer alkalmas legyen a 
hibák felderítésére, készüljön automatiku-
san mérési jegyzőkönyv is.

A PowerQuattro Zrt. megalakulása óta 
széles spektrumban alkalmazott áramirá-
nyítók fejlesztésével és gyártásával fog-
lalkozik. Ezek az áramirányító berende-
zések részben moduláris, részben pedig 
nem moduláris kialakításúak az alkalma-
zástól függően. A moduláris felépítésű 
berendezések modulpalettája jelenleg 
kb. 200-féle modulból áll.

A fejlesztendő mérőrendszereket a 
saját gyártású berendezések vizsgálatára 
is használni kívánjuk, részben a különféle 
moduláris felépítésű átalakítók önálló mé-
réséhez, részben pedig a modulokból fel-
épített különféle áramellátó rendszerek, 
illetve a nem moduláris felépítésű áramel-
látó rendszerek méréséhez.

Ennek megfelelően 19-féle különbö-
ző mérőrendszert terveztünk meg. Ezek 
között található több olyan mérőrendszer 
is, amelyek alkalmasak különféle vasúti 
biztosítóberendezési szünetmentes áram-
ellátó rendszerek, valamint vasúti távköz-
lési szünetmentes áramellátó rendszerek 
vizsgálatára oly módon, hogy mind a kü-
lönféle betáplálási módok (pl. egy- vagy 
háromfázisú közüzemi hálózat, letransz-
formált felsővezetéki), mind pedig az 
egyes AC és DC kimenetek együttes ter-

Intelligens mérőrendszerek fejlesztése
a PowerQuattro Zrt.-nél

RINGLER CSABA,
SZŰCS ATTILA

helése biztosítható. Ezáltal az áramellátó 
rendszerek bemérése energiahatékony 
módon megvalósítható.

Az intelligens mérőrendszerek 
általános bemutatása

A mérőrendszerek alapfunkciója a méren-
dő berendezés vizsgálata visszatáplálás-
sal, ezért a VIZSLAPQ elnevezést kapták. 
Egy VIZSLAPQ típusú mérőrendszer 
elvi felépítése látható az 1. ábrán. A rend-
szer főáramköri – energia-átalakító – része 
3 fő részegységből áll. A mérőrendszer 
egy hálózati egyenirányító – NETUPQ 
– részegységen keresztül kapcsolódik az 
egy- vagy háromfázisú közüzemi hálózatra. 
A hálózati egyenirányító feladata stabilizált, 
±400V névleges értékű közbenső köri 
egyenfeszültség előállítása, valamint szi-
nuszos áramfelvétel biztosítása a tápláló 
hálózatból. Erre a közbenső DC körre kap-
csolódik egy tápláló átalakító – INPUPQ 
– részegység, valamint egy terhelő átala-
kító – LODUPQ – részegység. A tápláló 
átalakító egy megfelelő terhelhetőségű fe-
szültségforrás, amely előállítja a mérendő 
berendezés táplálásához szükséges jel-
alakú és értékű feszültséget, míg a terhelő 
átalakító egy olyan aktív terhelés, amely 
biztosítja a mérendő berendezés áram-
generátoros terhelését. A rendszer műkö-
dése során energia-visszatáplálás valósul 
meg, csak nem a közüzemi hálózatba, ha-
nem a mérőrendszer közbenső körébe. Ily 
módon a mérendő berendezés méréséhez 
szükséges energia a közbenső körből biz-
tosított és visszatáplálása is oda történik. 
Az energiaegyensúly a tápláló-terhelő ol-
dalon természetes módon megvalósul és a 
közüzemi hálózatból csak a berendezések 
veszteségeinek fedezéséhez szükséges 
energiát kell biztosítani a hálózati egyen-
irányító által.

A fejlesztés során alapvető célunk volt, 
hogy a mérőrendszerekkel az energiaát-
alakítás jellege szerinti 4 fő csoportba so-

rolható mérendő berendezések mind-
egyike vizsgálható legyen:

–  AC/DC-átalakítók,
–  DC/DC-átalakítók,
–  DC/AC-átalakítók,
–  AC/AC-átalakítók.
Ehhez először azt határoztuk meg, 

hogy az egyes gyártmányokon mit és mi-
lyen tartományban kell mérni és ennek 
megvalósításához a mérőrendszernek 
milyen paraméterekkel kell rendelkeznie. 
Az előző felsorolás alapján a tápláló át-
alakítóknak váltakozó és egyenfeszült-
ség forrás, míg a terhelő átalakítóknak 
váltakozó és egyenfeszültség bemenetű 
aktív terhelés funkciót kell ellátniuk. Mivel 
a tápláló átalakítók a közbenső egyenfe-
szültségű körről működnek, így megkü-
lönböztetünk AC feszültséget előállító 
tápláló invertereket és DC feszültséget 
előállító tápláló DC/DC-konvertereket. A 
terhelő átalakítók a közbenső körre táp-
lálnak vissza, így megkülönböztetünk AC 
terhelést képviselő terhelő egyenirányító-
kat, valamint DC terhelést képviselő ter-
helő DC/DC-konvertereket.

A mérőrendszereket moduláris felépí-
tésűre terveztük, amelyhez kifejlesztésre 
került egy olyan új mérőmodul-család 
(NETUPQ-INPUPQ-LODUPQ), amely-
nek moduljaival a különféle teljesítmény-
elektronikai berendezések mérése – táp-
lálása és aktív terhelése – elvégezhető. A 
mérőmodulok fejlesztése során az alábbi 
eredményeket értük el:

–  Az alkalmazott félvezetők kapcsolá-
si veszteségeinek meghatározásá-
hoz egy pontosabb számítási eljá-
rást fejlesztettünk ki.

–  A légmagos fojtótekercsek mérete-
zéséhez egy – a Nagaoka-függvény 
[1] pontosításán alapuló – újszerű 
számítási eljárást fejlesztettünk ki.

–  A megfelelő hűtés megvalósításához 
új gyártástechnológiát fejlesztettünk 
egyszerűen változtatható méretű 
hűtőbordák készítéséhez. Az új, 

1. ábra:
Az intelligens 
mérő-
rendszerek 
elvi felépítése



10 2020. MÁRCIUSVEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

optimalizált alakú hűtőbordákkal el-
készítettük a referenciaméréseket, 
amelyek eredményeivel beállíthatóvá 
vált a hőtechnikai végeselem modell. 
Az új modell birtokában gyorsan és 
egyszerűen tesztelhetővé váltak a 
különböző főkör-kialakítási ötletek.

–  A főáramkörök szimulációjához a 
MATLAB számítógépes programot 
alkalmaztuk.

–  Kifejlesztettük és teszteltük a köve-
tő-szabályozás és a PWM modulá-
ciós eljárás tulajdonságait egyesítő 
vegyes működésű szabályozási 
struktúrákat.

–  HIL (Hardware In the Loop) model-
lezés bevezetése és alkalmazása a 
fejlesztés elősegítésére.

A mérőrendszer fizikai működtetésé-
hez egy mérésvezérlő részegységet 
alkalmazunk, amely a CONTUPQ nevet 
kapta. Ez a részegység folyamatos kom-
munikációs kapcsolatban áll a vezérlő 
számítógéppel és végrehajtja az onnan 
kapott parancsokat.

A CONTUPQ részegység főbb funkciói:
–  különféle segédtápfeszültségek 

(12V–400V DC, 230V/50Hz) előál-
lítása és kiadása a mérendő beren-
dezés számára,

–  belső, optikai CAN-busz kommuni-
kációs vonal megvalósítása a mé-
rőrendszer hálózati egyenirányító, 
valamint különféle tápláló és terhelő 
részegységek között,

–  külső, optikai CAN-busz kommuni-
kációs vonal megvalósítása a mérő-
rendszer és a mérendő berendezés 
között, amennyiben a mérendő be-
rendezés rendelkezik optikai kom-
munikációs lehetőséggel,

–  a mérendő berendezés mérési fo-
lyamata során előforduló különféle 
analóg mennyiségek, pl. bemeneti/
kimeneti feszültségek és áramok 

nagypontosságú mérésének meg-
valósításához összesen 28 db ana-
lóg mérőcsatorna áll rendelkezésre,

–  külső, soros (USB) kommunikációs 
vonal megvalósítása a mérőrend-
szer és a mérendő berendezés 
között, amennyiben a mérendő be-
rendezés soros kommunikációs le-
hetőséggel rendelkezik,

–  soros kommunikációs vonal (USB) 
megvalósítása a mérőrendszer és a 
vezérlő számítógép (PC) között,

–  6 db kontaktus jellegű bemenet fo-
gadásának és kezelésének megva-
lósítása,

–  6 db kontaktus jellegű kimenet ki-
adásának megvalósítása.

A CONTUPQ típusú mérésvezérlő 
részegység könnyen illeszthető a mérő-
rendszerhez és az előlapján elérhetőek 
azok a funkciók (pl. különféle tápfeszült-
ségek, kontaktusok), amelyek a mérendő 
berendezés méréséhez közvetlenül szük-
ségesek. Amennyiben további analóg mé-
résekre van szükség, pl. több bemenetű 
és több kimenetű szünetmentes áramellá-
tó rendszerek esetén, akkor a CONTUPQ 
részegység egyszerűen bővíthető.

Az 1. ábrán látható, hogy a mérőrend-
szer és a mérendő berendezés illesztését 
a VIZSLA-BK elnevezésű részegység 
végzi, amely a mérőrendszer bemeneti-
kimeneti részegysége. Ezt azzal a céllal 
alkalmazzuk, hogy a mérendő berende-
zés villamos csatlakoztatását és az ehhez 
szükséges védelmeket, valamint a külön-
féle külső feszültség- és áramméréseket 
el lehessen helyezni.

A VIZSLA-BK típusú bemeneti-kime-
neti részegység felépítése a mérendő be-
rendezéstől függ. A részegység előlapján 
elérhetőek azok a funkciók (pl. kezelőfe-
lület kismegszakítókkal, különféle csatla-
kozók), amelyek a mérendő berendezés 
méréséhez közvetlenül szükségesek.

A mérőrendszerek használata

A mérőrendszerek használatához kifej-
lesztésre került egy olyan számítógé-
pes kezelőprogram (2. ábra), amellyel 
a mérőrendszer közvetlenül a PC-ről mű-
ködtethető. A mérőrendszerek kétféle 
üzemmódban használhatóak. Az egyik 
üzemmódban a mérőrendszer egyes rész-
egységei (NETUPQ, INPUPQ, LODUPQ, 
CONTUPQ, VIZSLA-BK) kézi mérésvezér-
léssel, a másik üzemmódban pedig auto-
mata mérévezérléssel működtethetők.

A kézi mérésvezérlés során a mérő-
rendszer részegységei a számítógépes 
kezelőprogramból

–  be- és kikapcsolhatóak,
–  feszültség- és áramjelalakjaik, vala-

mint alapjel-értékeik beállíthatóak,
–  különféle analóg (feszültség, áram) 

mérések végezhetőek,
–  digitális (kontaktus) bemenetek be-

olvashatóak,
–  digitális (kontaktus) kimenetek kiad-

hatóak stb.
Ily módon a mérendő berendezés be-

mérése – folyamatos kezelői beavatko-
zással – teljeskörűen megvalósítható.

Ehhez képest az automata mérésve-
zérlés nagy előnye, hogy a mérendő be-
rendezés bemérése programozott módon 
valósul meg. A fejlesztés eredményeként 
egy mélyebb programozási ismeretek nél-
kül is használható programozási nyelvet 
hoztunk létre a mérési folyamatok auto-
matizálásához. Az automata mérésvezér-
léshez szükséges mérésvezérlő progra-
mok ezen a programnyelven készültek 
el és futtatásukkal a vezérlő programban 
definiált mérési feladatok automatikusan 
végrehajtódnak. Ebből adódóan az auto-
mata mérésvezérlés sokkal kisebb mér-
tékű kezelői beavatkozást igényel, mint 
a kézi vezérlés.

2. ábra:
PC-s
kezelő-
program a 
VIZSLAPQ-03 
típusú
mérő-
rendszerhez
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A megvalósított mérőrendszerek

A pályázat keretein belül 19-féle különböző 
mérőrendszert valósítottunk meg, amelyek 
a VIZSLAPQ-01…19 elnevezést kapták.
Az elkészült mérőrendszerekből
–  15 db 20kVA névleges teljesítményű 

mérendő berendezések,
–  2 db 60kVA névleges teljesítményű 

mérendő berendezések és
–  2 db 250kVA névleges teljesítményű 

mérendő berendezések vizsgálatára 
alkalmas.

A mérendő berendezések jellege szerint
–  AC/DC-átalakítók vizsgálatára 3 db,
–  DC/DC-átalakítók vizsgálatára 4 db,
–  DC/AC-átalakítók vizsgálatára 6 db,
–  AC/AC-átalakítók vizsgálatára 6 db be-

rendezés alkalmas.
Az egy csoporton belüli mérőrendsze-

rek közötti különbségek pl. a tápláló fe-
szültség jellegében és értéktartományá-
ban, a névleges tápláló teljesítményben, 
az aktív terhelés üzemi bemeneti feszült-
ség-tartományában vagy éppen a névle-
ges terhelő áramban vannak.

A megvalósított mérőrendszerek egy 
részét a 3. ábrán láthatjuk. A 4. ábrán pe-
dig egy olyan LODUPQ 230 PM 400-12 
típusú terhelő egyenirányító részegység 
látható, amelyet pl. többféle mérőrend-
szerben különféle egyfázisú inverterek 
méréséhez használunk 12kVA névleges 
teljesítményig.

Az intelligens mérőrendszerek 
előnyei

Kevesebb felhasznált energia
A megvalósított mérőrendszerek egyik fő 
célja az energiaegyensúly biztosítása. Ezt 
a közbenső körből történő táplálással és a 
közbenső körbe történő visszatáplálással 
érjük el. A mérendő berendezés táplálá-
sához sokkal nagyobb energia biztosítható 
a közbenső körből, mint amekkora ener-
giát a mérőrendszer felvesz a közüzemi 
hálózatból. Mivel az ilyen elven működő 
mérőrendszereknél a közüzemi hálózatból 
csak a főáramköri részegységek (hálózati 
egyenirányító, tápláló és terhelő átalakítók, 
mérendő berendezés) veszteségeinek fe-
dezésére kell energiát biztosítani, alkalma-

zásukkal jelentős energia-megtakarítást 
lehet elérni. Az elvégzett mérések alapján 
azt mondhatjuk, hogy a felhasznált energia 
mennyisége átlagosan kb. 30–40 száza-
lékra csökkent a korábbi, mérőrendszer 
nélküli mérések fogyasztásához képest.

Rövidebb mérési idő
A mérőrendszerekkel a mérési feladatok 
elvégzéséhez szükséges idő jelentősen 
rövidült. Az automatikus mérés alkalma-
zásával a vezérlő számítógép önállóan 
elvégzi a tápláló- és terhelőberendezések 
mérési folyamatnak megfelelő vezérlé-
sét, a mérési eredményeket kiértékeli és 
elektronikus formában rögzíti is.

Automatikus dokumentálás
Az automatikus mérés alkalmazásával a 
mérendő berendezéssel és a méréssel 
kapcsolatos összes információ, azaz a 
gyártási szám, mérési jellemzők (időpont, 
hely, mérést végző kolléga neve stb.) és 
az összes mérési eredmény (pl. a tény-
legesen mért értékek, megfelelt/nem fe-
lelt meg állapotok stb.) egy elektronikus 
jegyzőkönyvben rögzítésre és mentésre 
kerül. A jegyzőkönyv tárolása a központi 
adatbázisban történik és szükség esetén 
bármikor előhívható, megtekinthető.

Kevesebb eszköz
A megvalósított mérőrendszerekkel a mé-
rési feladatokhoz szükséges feszültség- és 
áramforrások (pl. toroid-transzformátorok, 

3. ábra:
Különféle VIZSLAPQ típusú mérőrendszerek

4. ábra:
LODUPQ 230 PM 400-12 típusú terhelő egyenirányító részegység

kis- és nagyfeszültségű tápegységek), 
terhelések (pl. kis- és nagyobb teljesítmé-
nyű terhelő ellenállások, tolóellenállások), 
mérőműszerek (pl. analóg feszültség- és 
árammérő műszerek, söntellenállások, 
digitális multiméterek) száma jelentősen 
csökkent. A különféle feszültség- és áram-
mérési feladatokat nagy pontossággal a 
mérőrendszer CONTUPQ részegységé-
ben lévő mérőmű végzi el.

A mérőrendszerekkel kapcsolatos fej-
lesztési eredményeinkről részletesebben 
a következő cikkeinkben számolunk be.

A VEKOP-2.1.1-15-2016-00050 
azonosító számú, Elektronikus terhelé-
sekkel kialakított, intelligens, energia-
hatékony mérőrendszerek és teljesít-
ményelektronikai eszközök hűtésére 
alkalmas hőcsöves hűtőrendszerek 
fejlesztése című projekt a Nemzeti Ku-
tatási, Fejlesztési és Innovációs Alap-
ból biztosított Vállalatok K+F+I tevé-
kenységének támogatása pályázati 
program finanszírozásában valósult meg.

Lektor: Molnár Károly, fejlesztési igazgató

Jegyzet

[1]  Nagaoka-függvény: légmagos fojtóte-
kercs induktivitásának számításához 
szükséges matematikai összefüggés.

Entwicklung intelligenter Prüfsysteme bei PowerQuattro Zrt.
In diesem Artikel werden die kürzlich entwickelten intelligenten Prüfsysteme im 
Rahmen der VEKOP-Ausschreibung dargestellt. Es wird die Ziele der Entwicklung 
sowie die Konzeption der Prüfsysteme und der erforderlichen Teilsystemen sowie 
deren Funktionen  beschrieben. Dieser Artikel beschreibt auch die Ergebnisse der 
Entwicklung eines Compiler für den Einsatz von Prüfsystemen. Abschließend werden 
die während der Entwicklung erzielten Ergebnisse im Lichte der gesetzten Ziele 
diskutiert, und werden die implementierten Prüfsysteme und ihre Vorteile präsentiert.

Development of intelligent metering/testing systems at PowerQuattro Co.
This article presents the recently – within a VEKOP tender – developed intelligent 
metering systems. We describe the objectives of the development, introduce 
the conceptual architecture of the metering systems and present the required 
components, together with their functions. This article also discusses the results of 
the development of a computer management program for the use of the measuring 
systems. Finally, we discuss the results achieved during the development in the light 
of the objectives had been set, we will briefly present the implemented metering 
systems, highlighting their benefits.
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Szinte napra pontosan egy éve Zalalövőn 
avattunk fel egy 100 éves távírópózna 
emlékhelyet, így idén is boldogan tettem 
eleget a Pályavasúti területi igazgatóság 
Szombathely részéről Tóth István főnök-
ségvezető úr szíves meghívásának, hogy 
ezúttal Celldömölk vasútállomásán nyis-
suk meg a MÁV első távközléstechnika-
történeti bemutatótermét. Az éveken át 
bérlő nélküli, üres helyiséget a MÁV Zrt. 
támogatásával sikerült felújítani, s a ter-
vek szerint állandó gyűjtemény részére 
bocsátani. A Távközlési főnökség mun-
katársai végül úgy alakították ki, mint egy 
nagyméretű vitrint, így kívülről bármikor 
megtekinthető Kovács Pisti országos hírű 
telefongyűjteményéből néhány készülék 
és a vasúti távközlés utasok által nem is-
mert berendezéseiből néhány jellegzetes 
eszköz.

 A bemutatótermet hivatalosan 2019. 
december 3-án Lukács György területi 
igazgató úr nyitotta meg, aki a beszédé-
ben kiemelte, hogy a kiállítás az utasok 
örömére is fog szolgálni, hiszen Celldö-
mölk utascsarnokában olyan különleges-
séget látnak, ami Magyarországon egye-

Távközléstechnika-történeti bemutatóterem 
Celldömölk állomáson

PETE GÁBOR
dülálló. Ezáltal is szebb, egyedibb lett ez 
az állomás. Lukács úr büszkeségét mi is 
magunknak érezhetjük, hiszen minden 
igazi – és nem csak vasúti – szakem-
ber alapvetően tiszteli szakmája múltját, 
és őrzi a hagyományokat. A távközlési 
szakterület itt megmutathatja azokat az 
értékeket, amelyekkel elődeink a vona-
tok biztonságos közlekedtetését és a 
mindennapi szolgálatot támogatták. Ilyen 
berendezéseket ma az országban lassan 
már csak műgyűjtőknél találunk, hiszen a 
vasút megújításakor mindig a legkorsze-
rűbb technikát alkalmazzuk.

Sáfár József ipartörténeti kutató, a 
Híradástechnikai és Informatikai Tudomá-
nyos Egyesület Technikatörténeti Szak-
csoportjának alapító elnöke is köszön-
tötte a megjelenteket. A Távírómúzeum 
alapítójaként örömét fejezte ki, hogy az a 
hagyományos Morse távíró is bemutatás-
ra kerül, amit az erre járó nézőközönség 
már alig ismer, pedig alapvetően fontos 
szerepet töltöttek be az elektronikus hír-
közlésben a XIX. századtól a XX. század 
derekáig. A teremben egy gyönyörű ál-
lapotú, kifejezetten erre a célra készült 
sértetlen távírda asztal is bemutatásra ke-
rül. Köszönetet mondott a gyűjtőnek, Ko-
vács Istvánnak, akit a szakmai körökben 

„csak” Kovács Pistiként ismernek, illetve 
a helyiség formájában is lehetőséget adó 
MÁV-nak, hogy a vasúti és az általános 
hazai hírközlés történetét itt bemutathat-
juk, bízva abban, hogy ez nagyon sokáig 
így is tud maradni a látogatók örömére. 
Saját gyűjteményéből a kiállítás számára 
három tárgyat hozott: a hírközlés auto-
matizálásához kapcsolódóan egy forgó-
gépes telefonközpontban is alkalmazott 
számláló-jelfogót, a hálózatos technoló-
giához kapcsolódóan egy bakelit fejla-
pos 13x2-es végelzárót, amely a kábelek 
végződtetésénél került alkalmazásra az 
1920-as évektől, illetve egy emblemati-
kus vezetéket, egy „kárpit-vezetéket”, ami 
a kárpitozott – azaz tapétázott – helyisé-
gekben a telefonvezetékek rejtett elveze-
tésére szolgált a korai időkben.

Kovács István, a gyűjtemény gazdája 
megköszönte a kedves szavakat, a mun-
katársai segítségét és a MÁV támogatá-
sát, hogy ez a bemutatóterem létrejöhe-
tett. Mindannyiunk nevében reményét 
fejezte ki, hogy az utasoknak legalább ak-
kora örömet fog okozni ez a kiállítás, mint 
a létrehozóknak a megalkotása.

Végezetül jómagam, a MÁV TEB 
igazgatósága részéről méltattam a kiál-
lítást. Egy ajándékkal is készültem: egy 
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Darstellungsraum für die Fernmeldehistorie am Bahnhof Celldömölk
Am 3-n Dezember 2019 wurde der erste Darstellungsraum für die 
Fernmeldehistorie von MÁV am Bahnhof Celldömölk geöffnet. Die Mitarbeiter 
der Fernmeldehauptmannschaft haben den Raum so ausgerüstet, als es ein 
großmaßstäbliche Vitrine wäre, so können einigen Geräte aus der landberühmten 
Telefonsammlung und einigen eigenartigen Mittel aus den Einrichtungen der 
Eisenbahntelekommunikation, die von den Fahrgästen nicht bekannt sind, 
von außen jederzeit besichtigt werden. Im Raum kann man solche Geräte 
kennenlernen, die wichtige Rolle in der elektronischen Telekommunikation von 
dem 19. Jahrhundert bis die Hälfte des 20. Jahrhunderts gespielt haben, z. B. 
die Siemens&Halske Hauptuhr, die die Bahnhofsnebenuhren gesteuert haben, 
das handbetätigte Fernsprechamt und Telefongerät, bzw. die Kabel und die Teile 
eines Mast für Luftkabel, aber auch eine hergebrachte Morse-Telegraph mit dem 
Telegraphen amttisch, der direkt für diesen Zweck hergestellt wurde.

Telecommunication history museum at Celldömölk railway station
On 3rd of December, 2019, the first railway telecommunication history exhibition 
room of MÁV has been opened in Celldömölk railway station. The room, like 
a large glass vitrine itself, can be „visited” at any time: a lot of phones exhibited 
from the famous phone-collection, and, some, by passengers not-well-known, 
but typical railway telecommunication devices can be seen as well. Moreover, a 
Siemens&Halske main clock (which controls the station sub-clocks), manually 
operated telephone line exchange, phone box, cables, part of an aerial cable mast, 
traditional Morse telegraph with its original telegraph office desk are exhibited. 
These devices had important role in electric railway telecommunication from 19th 
up to the mid of 20th century.

Kelenföldön leállított Solari gyártmányú 
utastájékoztató kijelző olyan pergőlapos 
egységét adtam a gyűjteményhez, ame-
lyen a Celldömölk felirat is kipörgethető. 
Kiemeltem, hogy ugyan a budapesti Ma-
gyar Vasúttörténeti Parkban távközlési 
kiállítás is található, és többek között 
Szombathelyen is van az igazgatósági 
épületben egy évente néhány alkalommal 
látogatható vasúti gyűjtemény, de olyan 
kiállításként ez az első, ahol csak a táv-
közlési szakterület kerül bemutatásra. 
Külön büszkeséggel tölt el, hogy alig egy 
évvel ezelőtt Zalalövőn a 100 éves távíró-
pózna avatása után a Szombathelyi Igaz-
gatóság lelkesedése nem változott, így 
idén is avattunk valamilyen távközlési em-
lékhelyet. Beszédemben kitértem arra, 
hogy a Kovács Pisti telefongyűjteményé-
ből származó telefonkészülékek mellett 
a főnökség szakemberei is nagymérték-
ben hozzájárultak a kiállításhoz. Részben 
azzal, hogy kitartó munkával segítettek 
felállítani az eszközöket, részben pedig 
azzal, hogy azokat a látott, féltve őrzött 
kincseket (egy közeli vasútvonalról szár-
mazó Morse távírót, Siemens & Halske fő-
órát, telefonközpontot stb.), amelyeket a 
Főnökség amúgy is szeretett volna bemu-
tatni, rendelkezésre bocsájtották. Ezzel 
a közös összefogással egy olyan gyűjte-
mény jöhetett létre Celldömölkön, amely-
ben a vasúti távközlés múltjából is egy kis 
„impulzust” be tudunk mutatni, és Kovács 
Pisti országos hírű telefongyűjteményéből 
is egy kicsi részletet láthatunk.

A kiállítás létrehozóinak, a kiállítás 
látogatóinak, az ünnepségről készült 
felvétel nézőinek és természetesen a 
jelen beszámoló olvasóinak is jó gyűj-
tőszenvedélyt és legalább ilyen szép 
és jó helyen található kiállítóhelyeket 
kívánok. Hiszen szinte minden gyűjtő, 
aki a múlt eszközeit szereti, azokat nem-

csak saját magának gyűjti, hanem azért 
is, hogy azokat az érdeklődők számára 
méltó körülmények között meg is mu-
tathassák. Celldömölkön ennek egy jó 
példáját látjuk, amiért köszönet illeti a 
MÁV területi vezetői mellett valamennyi 
munkatársamat, akik a bemutatóterem 
létrejöttét támogatták.
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Bevezetés

A NIF Zrt. 2017-ben írta ki a Pusztasza-
bolcs (kiz.) – Dombóvár (kiz.) központi 
forgalomirányító rendszer létesítésére 
vonatkozó tendert, amelyet a Prolan Zrt. – 
R-Kord Kft. konzorciuma (Sárvíz k.) nyert 
meg. A kiírás műszaki tartalma – biztosító-
berendezési szempontból – három nagy 
területet foglalt magába:
–  12 állomás központi forgalomirányító 

rendszerrel való felszerelése, illetve 
Pécs központtal KÖFI irányítóközpont 
létesítése (nem tudjuk megállni, hogy 
ne említsük meg: a teljes pécsi KÖFI, 
amely 19 állomás központi forgalomirá-
nyítását végzi, két külön (!) helyiségből 
kezeli a 12+7 állomást; az irányítók a 
két helyiség között telefonon beszél-
nek egymással… no comment).

–  Két állomáson (Rétszilas, Simontornya) 
komplett D55 csere új jelfogóteremben 
(pontosabban állványcsere, a régi egy-
ségek felhasználásával).

–  Három, csatlakozó mellékvonal (Sár-
bogárd–Aba-Sárkeresztúr, Rétszilas–
Mezőfalva-elágazás, Keszőhidegkút-
Gyönk–Tamási) első állomása felé 
ellenmenet- és utoléréskizárás létesí-
tése.

Mezőfalva-elágazás
D55 biztosítóberendezés létesítése

HAJDÚ RICHÁRD,
TÓTH PÉTER

A tenderkiírás szerint a csatlakozó állo-
mások meglévő jelző- vagy biztosítóbe-
rendezéséhez kellett az ellenmenet- és 
utoléréskizárást illeszteni. Ez Aba-Sár-
keresztúron és Tamásiban viszonylag 
egyszerűen megvalósítható volt – bár 
az R-Blokk abai prototípus-alkalmazása 
és Tamási, mint személyzet nélküli szol-
gálati helyhez való illesztés valószínűleg 
megér majd egy önálló cikket –, de a 
Mezőfalva-elágazás alakjelzős berende-
zéséhez való adaptáció komoly – nem is 
feltétlenül csak műszaki – problémákat 
vetett fel. Ezek a teljesség igénye nélkül 
az alábbiak:
–  Az elágazási állítóbak állapota alapja-

iban tette kérdésessé annak átalakít-

hatóságát, abba reteszmágnesek és 
villamos alkatrészek beépíthetőségét.

–  Az elágazási épület irodájának alapte-
rülete kb. 2×2 m, a szénfűtéses kály-
ha és az állítóbak távolsága kb. 10 cm; 
a sugárzott hőtől fűtési időszakban 
az állítóbak minden alkatrésze, pl. az 
emeltyűk is megfoghatatlanul forrók 
voltak.

–  Az elágazási berendezést – amely 
lezárás/oldás hiányában csak jóin-
dulattal nevezhető biztosítóberende-
zésnek – óhatatlanul valódi biztosító-
berendezéssé kellett volna átépíteni, 
hiszen az elágazási fedezőjelzők egy-
úttal az ellenmenet- és utoléréskizárás 
fedezőjelzői is lettek volna.

Az őrhely
…ebbe telepítsünk új biztosítóberendezést...?

A D55 állványsor szerelése
– a tervező maga építi

Mezőfalva-elágazás torz helyszínrajza

Mezőfalva-elágazás bontott alakjelzői
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–  Az érvényes forgalmi szabályok miatt 
– mivel az elágazás nem önálló for-
galomszabályozó szolgálati hely – az 
ellenmenet- és utoléréskizárás keze-
lési jogát Mezőfalva állomás forgalmi 
szolgálattevőjéhez kellett rendelni, így 
kezelő- és visszajelentő szerelvényeket 
mindkét (az állomási és az elágazási) 
szolgálati helyen létesíteni kellett volna.

–  Az elágazás a MÁV hálózatának talán 
legelégtelenebb infrastruktúrával ren-
delkező, túlzás nélkül vállalhatatlan 
szolgálati helye volt: nem volt sem WC, 
sem folyóvíz, villamos energia is csak 
igen korlátozottan (értsd: kb. egy re-
zsó és egy TV együtt már túlterhelte 
a hálózatot…), esős időben közúton 
megközelíthetetlen stb. Nem csak 
műszaki, inkább etikai kérdés is: sza-
bad-e a XXI. században ilyen állapo-
tokat egy korszerű – jelen esetben az 
ellenmenetkizárás – berendezés be-
építésével konzerválni…?

A TRI Biztosítóberendezési és Áramellá-
tás Technológiai Osztály (a tervezés kez-
detén még TEB Technológiai Központ), 
illetve a Bp. Ter. Ig. Biztosítóberendezési 
Főnökség, Nyugat (BFBpNy) lehetősége-
it figyelembe véve született az a döntés, 
hogy bontott, de jó állapotú alkatrészek 
felhasználásával az elágazási mechanika 
egy Domino55-tel kiváltható az alábbi szi-
nergiák figyelembevételével:
–  Az ellenmenet- és utoléréskizárás szá-

mára telepítendő konténer méretét mi-
nimálisan megnövelve, abba még egy 
rövid állványsor elhelyezhető volt (két 
váltó és három-három fő- és előjelző).

–  Mezőfalva–Mezőfalva-elágazás–Rét-
szilas viszonylatban az optika és rézerű 
kábelek fektetése miatt végig kábel-
árok ásására, illetve megszakító létesít-
ményekre, vasút alatti átfúrásokra volt 

szükség; ezekbe a létesítményekbe a 
biztosítóberendezési kábelek is lefek-
tethetők voltak (a szükséges többletká-
beleket a BFBpNy a szertárból kivéte-
lezte, majd a Vállalkozó fektette).

–  Az ellenmenet- és utoléréskizárás miatt 
létesítendő áramellátó berendezések 
minimális – a váltóállítás energiaigényét 
is kiszolgáló – kiegészítésével a D55 
táplálása is lehetővé vált (tartaléktáp-
lálásként csak mobil dízel csatlakozás 
volt korábban is tervezve).

–  A BFBpNy által a 40a vonalon bontott, 
gumilábas dominópultok álltak rendel-
kezésre, így a Vállalkozó az elágazási 
és az állomási kezelődoboz helyett, az-
zal azonos árban a dominópult felújítá-
sát végeztette el.

–  A Vállalkozó feladatai közé tartozott 
három tengelyszámlálós körzet (Mező-
falva–Mezőfalva elágazás vonal, Mező-
falva elágazás körzet, illetve Mezőfalva-
elágazás–Rétszilas vonal) létesítése; 
ennek minimális – diódás sínáramkö-
rökkel megvalósított – kiegészítésével 
a D55 foglaltságérzékelése megoldha-
tó volt.

Emellett az alábbi, nagyobb léptékű mun-
kák készültek a BFBpNy és a TRI Biztosí-
tóberendezési Osztálya által:
–  engedélyezési és előtervek elkészítése 

(TRI),
–  kiviteli tervek elkészítése (TRI),
–  a szükséges hat jelző gyártása és fel-

állítása, bontott jelzők felújításával 
(BFBpNy),

–  a szükséges két váltóhajtómű legyár-
tása (TRI B Fényeslitkei Váltóhajtómű 
Javító Üzem),

–  diódás szigeteltsínek külsőtéri eleme-
inek gyártása és szerelése: szigetelt-
sín-végelzárók, hosszanti átkötők stb. 
(BFBpNy),

–  D55 állványsor felszerelése és huzalo-
zása (BFBpNy és TRI),

–  a D55 élesztési, üzembe helyezési 
munkálatai (TRI és BFBpNy),

–  a mechanika bontási munkái (BFBpNy).

A fentieken kívül kisebb léptékű pályás 
munkákra is szükség volt: az elágazási 
váltókat alkalmassá kellett tenni a közpon-
ti állításba történő bekötésre, illetve a dió-
dás bejelentkező szakaszok miatt a paksi 
irányban kompozit szigetelő hevederek, 
Rétszilas irányába ragasztott szigetelő 
kötés beépítésére.

Meg kell említeni, hogy az engedé-
lyezési tervek tanúsíttatását is el kellett 
végezni: ezt a feladatot jelképes térítés 
ellenében a Certuniv Kft. vállalta.

Műszaki részletek

Az elágazási fényjelzőket és váltókat 
Mezőfalva állomás forgalmi szolgálatte-
vője kezeli, ezért a biztosítóberendezés 
szerelvényei is az állomáson, külön erre 
a célra telepített konténerben kerültek 
elhelyezésre. Megjegyzendő, hogy a 
felvételi épület kihasználatlan és leamor-
tizálódott helyiségekkel is lehetőséget 
biztosított volna a felújítást követően egy 
új jelfogóhelyiség kialakítására, de sajnos 
nem lehetett elszakadni a realitás talajá-
tól. A t. Megbízó, azaz a NIF Zrt. hallani 
sem akart arról, hogy épületfelújítás tör-
ténjen a konténer telepítése helyett, és 
valljuk be, a MÁV ingatlankezelése sem 
egyszerűsíti egy egyébként teljesen trivi-
ális és ésszerű megoldás megvalósítását. 
Az elágazást távkezelő külsőtéri szerelvé-
nyeket magába foglaló új kezelőkészülék 
a mezőfalvai forgalmi irodában került el-
helyezésre a szolgálattevő munkaaszta-
lának jobb oldalán. Ugyancsak a forgalmi 

Az elágazás új kezelőkészüléke
és az állomás mechanikus jelzőberendezése

Az ellenmenetkizárás és a D55 állványsorai
a konténerben
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A biztosítóberendezés szimulátoros
élesztése – azaz a TRI Biztber osztályán 
így töltik a nyári gyakorlatot a hallgatók

irodában található meg az elágazási két 
váltóhoz tartozó állítóáram és ellenőrző 
kismegszakítók. A hagyományos, álló biz-
tosítékszekrény helyett egy kisebb, falra 
szerelhető változat készült.

A felvételi épület mellett telepített kon-
ténerben két D55 állványsor, összesen 7 
félállvány található. Az egyik állványsoron 
a D55 egységek kerültek elhelyezésre. A 
torzított helyszínrajz alapján ez összesen 
3-3 jelző, jelzőpót és előjelző, 2-2 váltó és 
váltópót egységet tartalmaz. Az elágazás 
egy önálló foglaltságérzékelési szakasz, 
ezért a váltókhoz egy közös lezáró egység 
tartozik. Az állványsoron megtalálhatók 
még a kezelő egység jelfogói szabadkap-
csolásban, továbbá a fényáramkörökhöz 
tartozó korszerű kismegszakítók is. Az 
állványsort és az azokon található egy-
ségek többségét a budapesti Biztosító-
berendezési Főnökségek bocsátották 
rendelkezésre. A vezetékek huzalozását 
a Biztosítóberendezési Javító Szakasz 
(KJÜ) Budapest-Déli munkatársainak kö-
szönhetjük. A másik állványsoron jelleg- 
és egyéb kismegszakító-sávok, továbbá 
szabadkapcsolású szerelvények találha-
tók az R-Kord Kft. által biztosítva.

A foglaltságérzékelés kialakítása ket-
tős. Mezőfalva állomás és az elága-
zás között, valamint maga az elága-
zás is tengelyszámlálós. A Frauscher 
ACS2000 típusú berendezés egyrészt a 
foglaltságérzékelésért felel, másrészt a 
biztonsági kontaktusmásolója segítségé-
vel megvalósul a már említett ellenmenet 
és utolérés kizárás Rétszilas irányába. A 
paksi és a rétszilasi bejárati jelzők előtt 
bejelentkező szakaszok létesültek, me-
lyek forgalmi szempontból a szolgálat-
tevő számára információt biztosítanak 
az elágazás felé közelítő vonatról, illetve 
műszaki szempontból – mivel az elágazás 
egy önálló foglaltságérzékelési szakasz 
– az üzemszerű oldáshoz szükséges „kö-
vetkező” szakasz szerepét töltik be. Az 
előjelzős szakaszok a kevésbé elterjedt 
úgynevezett rövidzár diódás sínáramkör-
rel rendelkeznek. E sínáramkör működési 
elve a következő:
–  Ha a szakasz szabad, akkor a nagy ér-

zékenységű vevőjelfogó a félhullámos 
egyenfeszültségről húz; a jelfogóra jutó 
feszültség kb. 9…10 V.

–  Ha a szakasz foglalt, akkor a keréksönt 
miatt a betáplálás egyenáramú kompo-
nense megszűnik és a jelfogó váltako-
zó áramról nem képes tartani.

Az áramköri kialakítás előnye, hogy a 
bejelentkező szakasz túlvégére nem 
szükséges kikábelezni a vevőzéshez. Az 
eddigi tapasztalatok szerint a hátránya is 
egyértelmű: csak jó állapotú pálya ese-
tén üzemképes (sajnos, Paks felé a pálya 
nem jó állapotáról híres…).

Mezőfalva-elágazás három iránya 
közül egy, az egész berendezés lé-
tesítését inicializáló és lehetővé tevő 
rétszilasi irány rendelkezik ellenmenet- és 
utoléréskizárással (Frauscher ACS2000 
tengelyszámláló és kontaktusmásoló 
rendszeren alapuló R-Blokk). De a Mező-
falva–Mezőfalva-elágazás tengelyszámlá-
lós szakasz is lehetővé teszi egy későbbi 
függés kialakítását. Dunaföldvár (Paks) 
felé nincs sem foglaltságérzékelés, sem 
ellenmenet- és utoléréskizárás.

A biztosítóberendezés áramellátását 
a PowerQuattro Zrt. szállította. A gyakor-
latban az ellenmeneti berendezésekhez 
tipizált szekrény kiegészítésre került egy 
komplett Dominó 55 üzemeltetéséhez 
szükséges tápellátással. Példaként em-
líthető a váltóállítás, melyhez a három 
fázis alapesetben a közüzemi hálózatból 
érkezik. Hálózatkimaradás, vagyis 48V= 
akkumulátorüzem esetén a váltóállítás 
IPQ 48/3x400/230V típusú inverterrel 
biztosított. A két váltó együttes futását, 
ezáltal a terhelés elosztását váltóállító 
léptetőlánc biztosítja.

Az üzembe helyezést megelőzően a 
berendezés „élesztését” a Markotányos 
István és Both László által fejlesztett, az 

R-Kord Kft. által biztosított HW-elemekből 
épített, új szimulátoros hardver és szoftver 
platformja segítette, mellyel a külsőtér és 
a kezelőkészülék nélkül vizsgálni lehetett 
a belsőtéri tervezés és huzalozás helyes-
ségét, funkcionalitását. Emellett a nyári 
gyakornoki programban részt vevő fiatal 
(remélhetőleg leendő) Kollégák is megis-
merhették a berendezés működését. Az 
elágazás mérete pont ideális az alapvető 
hibakeresési „fogások” elsajátításához.

Konklúzió, jövő és köszönet

Cikkünkben nem csak az önmagában 
„nem nagy szám” D55 építését szerettük 
volna bemutatni. Rá akartunk mutatni, 
hogy a MÁV Zrt. meglévő kapacitásainak 
ésszerű (!) felhasználásával, viszonylag 
kevés anyagi forrás igénybevételével, 
esetleg valamely párhuzamos munka 
„farvizén” igenis lehet értelmes kispro-
jekteket indítani. Nem utolsósorban ér-
demes ezek megtérülését is figyelembe 
venni: Mezőfalva-elágazáson a D55 lé-
tesítésével négy szolgálattevő kiváltása 
történt meg, így a megvalósítás költségeit 
a mérleg egyik serpenyőjébe, míg a dol-
gozók bérét és az őrhely üzemeltetését a 
másikba téve kb. egyéves (!) megtérülés-
sel lehet számolni – nem beszélve arról, 
hogy mit jelent napjaink munkaerő-hiá-
nyos helyzetében négy forgalmi dolgozó 
felszabadulása.Az elágazás régi és új bejárati jelzője
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A rövidzárdiódás s ínáramkör kapcsolása

Az ellenmenetkizárás és a D55 állványsorai

Éppen ezért a távlati fejlesz-
tési tervek között szerepel Me-
zőfalva állomás mechanikus biz-
tosítóberendezésének kiváltása 
egy egyszerűsített D55-tel, ezért 
a kezelőkészüléket is úgy tervez-
tük, hogy méreténél fogva alkal-
mas legyen további szerelvények 
fogadására. Erre egyébként a 
konténer jelenlegi mérete és az 
áramellátás is megfelel.

Bár ebbe a kisprojektbe nem 
fért bele, de a közeljövőben min-
denképpen célszerű az elágazási 
váltók fűtését kiépíteni.

Nem kis büszkeséggel mond-
juk, hogy a TRI – korábban TEB 
Központ – munkái között most 
már több ilyen projekt találha-
tó. Így létesült – szintén bontott 
anyagból, az akkori árakat figye-
lembe véve kb. egy kétváltós 
D55 árából – Zalaegerszeg állo-
más Domino55, de említhetjü k 
a Gyermekvasút három állomási 
biztosítóberendezésének jobb-
partos és saját kivitelezésben tör-
tént korszerűsítését is.

Végezetül, de nem utolsósor-
ban köszönjük a Certuniv Kft., a 
PowerQuattro Zrt., külön kiemel-
ten az R-Kord Kft., a Szenzorika 
Bt., a Budapesti és a Pécsi Terü-
leti Igazgatóság megvalósításhoz 
nyújtott segítségét.

Installation eines Relaisstellwerks Domino 55 im Abzweig 
Mezőfalva
Im September 2019 wurde von MAV das Relaisstellwerk Domino 
55 im Abzweig Mezőfalva im Betrieb genommen. Es ist ein nicht zu 
bedeutendes Bericht, da dieses Stellwerk mit 2 Weichen und mit 
3 Hauptsignalen eines der kleinsten solchen Stellwerke ist, aber 
deren Installationskosten in Betracht genommen ist es vielleicht 
das billigste D55 Anlage auf dem ungarischen Eisenbahnnetz. 
Der Artikel versucht darauf hinweisen, dass ähnliche Investitionen 
als Teil anderen sich anschliessenden grösseren Projekten, mit 
der Verwendung der Altstoffen mit hohen Qualität, in der eigenen 
Bauausführung durchführbar sein kann: diese Investition macht 
sich den ausgelösten Fah rdienststand in Betracht genommen 
während einem Jahr (!) bezahlt.

Installation of Domino55 interlocking system on Mezőfalva 
junction
In September of 2019, MÁV took into operation a Domino55 
interlocking system at Mezőfalva junction. Since this is one of 
the smallest Domino55 (2 points and 3 main signals only)  in 
Hungary, therefore these news would be not so highlighted, 
but, taking into consideration the installation costs, perhaps 
this is the cheapest one in this category. This article tries to 
emphasize: part of a larger project, recycling of used, but good-
quality, well-proven devices, such small projects can be carried 
out successfully. Taking into consideration the released number 
of employees (signalmen), the costs clear in one year only!
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Ágfalva 1900 Götz 1957 SH kétbakos
egyközponttal

1993 kikapcsolva 1998 bontás

Harka
(Magyarfalva)

1909 DK 1958 érintősínek
kiváltása

1959 SH kétbakos 
egyközponttal

2000? KSW-90H

Nagycenk 1908 DK 1958 DK-SH 1963 SH kétbakos 
egyközponttal

1999 egyembe-
resítés

2006 Elektra

Acsád 1909 DK 1958 DK-SH ? SH kétbakos 
egyközponttal

1976 egyembe-
resedik

2006 Elektra

Sorkifalud 1901 Götz 1957 érintősínek
kiváltása

1960 SH kétbakos 
egyközponttal

1967 fényjelző-
sítik

1976 vonat-
jelentő 
térköz

Püspökmolnári 1908 DK 1957 DK-SH 1966 RMV 1982 D55
Oszkó 1900 Götz 1957 SH kétbakos

egyközponttal
? ? 1976 megszűnik

Pácsony-Győrvár 1900 Götz 1948 SH 1967 RMV 1982 D55
Egervár-
Vasboldogasszony

? DSzA 1955? DSzA-SH 1965 RMV 1983 D55

Búcsúszentlászló 1911 DK 1957 DK-SH 1967? fényjelzős SH
Zalaszentmihály-
Pacsa

1909 DK ~1945? blokkos nb aj 1953? SH 1969 jényjelző-
sítik

Felsőrajk ? DSzA 1955? DSzAV-SH 1968 RMV 1990 vonatjelentő
állomássá
alakítva

Gelse 1908 DK ~1945? blokkos nb aj 1953? SH 1966 RMV
Újudvar ? DSzA 1955? DSzA-SH 1966 RMV

3. táblázat: Az Ágfalva–Nagykanizsa vonalszakasz II. világháborút megélt egyállítós berendezéseinek áttekintése

Az egykori Déli Vasút kisebb állomásain 
telepített egyállítóközpontos, egyszerű-
sített szerkezetű biztosítóberendezések 
DSzAV által még az 1920-as években 
megkezdett cseréjét a MÁV fejezte be az 
1950-es-1960-as évek folyamán. A cikk-
sorozat előző részében a berendezéscse-
rék, korszerűsítések egy-egy jellegzetes 
megoldását mutattam be, elsősorban 
szolgáltatási, szerkezeti kérdések men-
tén. Jelen befejezésnek szánt részben 
egy-egy vonalszakasz szemszögéből te-
kinthetjük át a berendezéscseréket.

Ágfalva–Nagykanizsa

Az előző részben végigkísérhettük az Ág-
falva–Nagykanizsa vasútvonalon megma-
radt kisebb állomási berendezések korsze-
rűsítéseit (szigeteltsínes határbiztosítás, 
egyéni kijárati jelzők beépítése, berende-
zéscserék). Az átalakított berendezések 
„szükségüzeme” az 1960-as években ért 

véget, ekkor a berendezéseket még szin-
tén mechanikus, ám már MÁV-szabványú 
berendezésekre cserélték.

A Szombathely–Nagykanizsa vonal-
szakasz állomásait az 1960-as évek 
közepén végül mégis 120 tengelyesre 
bővítették. Az állomásokat az erede-
ti elképzelések szerint alakjelzős SH 
berendezésekkel szerelték volna föl, 
azonban 1964-re a fényjelzősítés mel-
lett döntöttek, SH berendezések helyett 
Reteszmágneses Vonóvezetékesekkel. 
Bucsuszentlászló SH készülékeit azon-
ban már leszállították, így esetében már 
azt fényjelzősítették „vörös kapcsoló-
gombosan”. Szintén vörös kapcsológom-
bosan fényjelzősítették Zalaszentmihály-
Pacsa állomását (ahol már az 1950-es 
évek óta kétközpontos SH berendezés 
üzemelt), és az állomáshosszabbítások-
ból és kétközpontúsításból kihagyott 
Sorkifaludot (3. táblázat).

A Zalaszentiván–Nagykanizsa vonal-
szakaszon még napjainkban is ezek a 
„második generációs” (a háború utáni 
pótlásokat számolva részben harmadik 
generációs) mechanikák üzemelnek. A 

Szombathely–Zalaszentiván vonalsza-
kasz megmaradt „második generációs” 
mechanikáit 1981 és 1983 között D55 
berendezésekkel váltották föl. (Sorkifalud 
1976-ban megszűnt, mint állomás; Oszkó 
állomást pedig a Vasvár–Pácsony nyom-
vonal-korrekcióhoz kapcsolódóan szün-
tették meg.)

A Sopron–Szombathely vasútvonalat 
kedvezőtlen politikai-földrajzi elhelye-
zésének köszönhetően nem korszerű-
sítették, állomásain megmaradhattak 
az alakjelzős biztosítóberendezések. 
Avult, átalakított, szabványtalan állí-
tókészülékeiket MÁV-szabványúakra 
cserélték. Acsád és Nagycenk beren-
dezéseit, kihasználva a forgalmi iroda 
és állítóközpont közelségét, önfelol-
dóssá alakították (1976, 1999). A for-
galmi irodai vágányúti blokkmezők ki-
szerelésével, a rendelkező kallantyúk 
jelzőblokkmezőkkel történő rögzítésével 
elérték, hogy a szolgálattevő egyma-
gában is gyorsan lebonyolíthatott egy 
vonatkeresztezést (a vágányút lezárása 
után nem kellett ismételten kinyitni az 
irodát jelzőblokk-kiadáshoz).

OPPERHEIM GÁBOR

A Déli Vasút kisebb állomásain alkalmazott
biztosítóberendezések
6. 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)
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RMV állítókészülék,
a padlón megfigyelhetők

a korábbi SH készülék nyomai (Gelse I.)
(Farkas Balázs felvétele)

Vörösgombos
SH állítókészülék

(Zalaszentmihály-Pacsa II.)
(Farkas Balázs felvétele)

Siófok–Balatonboglár,
kísérleti vonalszakasz

A magyar vasutak hagyományosan az 
osztrák és német biztosítóberendezési 
gyártók fejlesztéseit vették alapul (SBW, 
Siemens/VES). A II. világháborút követő-
en a német biztosítóberendezési ipar is 
megrendült, gyártási kapacitásait egyéb-
ként is lekötötték a háborús helyreállí-
tási munkák; közép-európai piacvezetői 
pozícióját elvesztette. A közép- és kelet-
európai kisebb vasutak összefogása egy 
egységes biztosítóberendezés-fejlesztés 
érdekében (akkor is) elmaradt. A honi biz-
tosítóberendezési iparnak akkor sem volt 
önálló fejlesztésre teret adó intézmény-

rendszere, és műszaki színvonalunk csú-
csát az 1920-as évek végén átvett elekt-
rodinamikus berendezések képviselték, 
miközben a fejlett vasútbiztosítással fog-
lalkozó amerikai, angol, francia, német, 
szovjet üzemekben már megjelentek a 
jelfogós rendszerű „vágányfoglaltságos” 
– a korábbiakhoz képest magasabb auto-
matizálási szintet nyújtó – berendezések. 
Német „licenciaadó gazdáinkat” elveszt-
ve új gyártókkal kellett fölvennünk a kap-
csolatot.

Egy 1947-es luzerni vasúti konferen-
ciát követően léptek kapcsolatba a ma-
gyar vasúti szakközegek (úgy MÁV, mint 
minisztériumi szinten) a walliselleni Sie-
mens-képviseletből önállósodott Integra 
céggel, a megkezdett tárgyalások nyo-
mán 1948. december 8-ától kezdve 
kötött keretszerződésekkel átvehettük 
a legkorszerűbb technológiákat. A keret-
szerződésekkel az évtizedek folyamán 
átvett megoldások napjainkban is meg-
határozzák az épített jelfogós biztosító-
berendezéseinket.

A keretszerződésekkel nemcsak 
egyes termékeket, készülékeket 
(mágneskapcsolók, huzalellenállások, 
lámpafejek, kábelvégelzárók) vehettünk 
gyártásba, hanem egész biztosítóbe-
rendezési rendszereket is. Vonali bizto-
sítóberendezések közül a sínáramkörös 
automatikus vonalblokk-berendezés 
(„egyenáramú térköz”), és a tengelyszám-
lálóval kiegészíthető félig önműködő vo-
nalblokk-berendezés került átvételre, míg 
állomási biztosítóberendezések esetében 
a „vágányútbeállítós” berendezések.

A félig önműködő vonalblokk és 
vágányútbeállítós állomási berendezések 
kísérleti telepítéséhez jelentősebb for-
galmú egyvágányú vasútvonalat kerestek 
Budapesthez közel, ahol belátható időn 
belül nem kellett már pályaátépítéssel 
számolni (és a meglévő biztosítóberen-
dezések cserélése sem volna gazdaság-
talan). 1948-ban a Rákos–Mende vonal-
szakaszt jelölték ki (Rákoshegy, Maglód, 
Mende biztosítatlan állomásokkal). Azon-
ban egy 1949. március-áprilisi értekezle-
ten a Rákos–Mende vasútvonal második 
vágányának mihamarabbi helyreállítását 
vették tervbe; az Integránál haladéktala-
nul le kellett mondani a folyamatban lévő 
tervezési munkákat.

A lemondott vonalszakasz helyett a 
Siófok–Fonyód vonalszakaszt jelölték ki, 
mivel állomási berendezései vagy léte-
sítés előtt álltak (Zamárdi felső forgalmi 
kitérő), vagy amúgy is cserére érett régi 
Götz rendszerű berendezések voltak 
(Szántód-Kőröshegy, Balatonboglár), 
vagy még korszerű, fényjelzőkkel kiegé-
szíthető elektrodinamikusak (Balaton-
szemes). Szabadisóstó és Zamárdi-felső 
állomások reteszes SH-rendszerű beren-
dezéseinek létesítése már folyamatban 

volt, így ezt Zamárdi-felső esetében le 
kellett állítani. A Balatonboglár – Fonyód 
állomásköz biztosításától eltekintettek. 
Az új kísérleti vonalszakasz kijelölésekor 
1950 nyarát jelölték meg, mint az üzem-
be helyezés kívánatos idejét, azonban a 
tervezés, gyártás, vizsgálat (részben a 
magyar szakközegek kijutási nehézségei 
miatt) elhúzódott. A berendezések terve-
zésébe, gyártásába, átvételébe a svájci 
felek igyekeztek bevonni delegált magyar 
szakközegeket is (MÁV és TRT részéről 
is), azonban magyar részről ez hivata-
li, gazdasági nehézségekbe is ütközött 
(hosszú távon kiküldött dolgozók napidíja, 
költsége, kiutazási-beutazási engedélyei-
nek intézése, engedélyezése).

Siófok és Szántód-Kőröshegy között 
a félig önműködő térközberendezést ten-
gelyszámlálókkal egészítették ki (ezek a 
korai példányok még irányérzéketlenek 
voltak), a kialakított vonatvégérzékelés 
az eredeti szándékok szerint lehetőséget 
teremtett Zamárdi-felső fkt. térközre kap-
csolásához is. (Zamárdi mrh. kiszolgálása 
esetén a vonalat személyes vonatvég-
megfigyelést követően, nyomógombosan 
lehetett oldani, hasonlóan a tengelyszám-
lálóval ki nem egészített szakaszok oldá-
sához.) A tengelyszámláló berendezések 
kezdeti üzemében nehézséget jelentett 
például, hogy a 411 sorozatú gőzmoz-
donyok hamuláda fenékcsappantyúit a 
pécsi igazgatóság egy újítás nyomán át-
alakította, és azok tengelyszámláló érzé-
kelőibe ütköztek. Az üzemeltető biztosí-
tóberendezési, és „felhasználó” forgalmi 
dolgozók a kezdeti nehézségek ellenére 
is értékelték a tengelyszámláló forgalom-
segítő, gyorsító hatását (például a térköz-
oldáskor nem kellett kivárni a térközőr 
sorompókezelési, árukezelési ténykedé-
seit). Az 1954-ben átmenetileg kikapcsolt 
tengelyszámláló berendezést 1957-ben 
ismételten üzembe helyezték, a 75 Hz-es 
térközbiztosító berendezés telepítéséig 
üzemben is maradt. Az itt telepített félig 
önműködő térközbiztosító berendezést 
korszerűsítve (Domino egységekbe szer-
vezve) 1967-ben a Hatvan–Füzesabony 
közt is fölszerelték (tengelyszámláló be-
rendezés nélkül).

Az állomási biztosítóberendezéseket 
vágánytáblával egyesített kezelőasztal-
ról lehetett kezelni, a kezelési művele-
tek részben még az elektrodinamikus 
berendezéseket idézték. A beállítani 
kívánt vágányutakat az egyes nyalábok-
hoz tartozó forgó kapcsológombokkal 
és a vágányokhoz tartozó nyomógom-
bokkal lehetett kiválasztani, a for-
gó kapcsológomb egyes állásaihoz a 
vágányútbeállítás más-más lépcsője 
tartozott; a kezelési sorrendet az egyes 
pozíciók reteszelése kényszerítette ki. 
Az „önműködő” vágányútbeállításon kívül 
a váltók, vágányútban érintett vágányok 
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foglaltságérzékelése is a berendezés új-
donságát jelentette.

Somody Árpád Szántód-Kőröshegy ál-
lomás új berendezésének 1951. augusz-
tus 19-i ünnepélyes átadását adja meg, 
mint az első Integra-rendszerű állomási 
biztosítóberendezés üzembe helyezését. 
Jelenleg rendelkezésre álló források hi-
ányában a vonalszakasz állomási bizto-
sítóberendezéseinek tényleges átadási 
időpontjai nem ismertek, minden esetre 
a pécsi igazgatóság felszereléseket köve-
tő táviratai alapján Balatonszemes május 
elején, Balatonboglár július elején, Szán-
tód-Kőröshegy augusztus elején, míg Za-
márdi mrh. és Zamárdi-felső fkt. szeptem-
ber második felében mehetett üzembe. 
(A Vezérigazgatósági Fényképgyűjtemény 
10004 számú tasakján olvasható datálás 
szerint a balatonboglári berendezés ün-
nepélyes átadására már 1951. augusztus 
10-én sor került.)

A félig önműködő blokkvonal létesí-
téséhez, valamint a szomszédos állomá-
sok fényjelzősítéséhez kapcsolódóan 
Balatonszemes alakjelzős VES beren-
dezését is átépítették. Fényjelzőkre cse-
rélték a motoros alakjelzőket, valamint 
kiépítették a kitérő irányú áthaladások 
lehetőségét is (ehhez a külön vágány-
úti- és jelzőkapcsológombokat – az egy-
értelmű menetkizárások érdekében – 
vágányutankénti jelzőkapcsológombokra 
szerelték át). 1964-ben a pécsi igazgató-
ság az állomás VES berendezését Integra 
rendszerűvé építette át (nyomógombos 
kezelőasztallal), ezt tekinthetjük a MÁV 
utolsóként kivitelezett Integra berendezé-
sének is.

Budapest–Székesfehérvár 
vasútvonal

A MÁV Budapestről kivezető fővonalai 
(legalább az elővárosi határállomásokig) 
az első világháború végére már mind 

elnyerték kétvágányú kiépítésüket (leg-
följebb a vesztes háborút követő forga-
lomcsökkenés és nyersanyaghiány miatt 
ezeket részben fölbontották). A DV-től 
átvett Székesfehérvár–Budapest vasút-
vonalon ezekhez képest csak az 1930-as 
évek második felében fogtak a kétvágá-
nyúra építéshez, és ennek befejezése is 
hét évtizeden át húzódott. A megkésett, 
elhúzódó kétvágányúsításnak (és a XX. 
századi történelmünknek) köszönhetően 
itt, Budapest közvetlen közelében (és Bu-
dapesten!) is közel hat évtizeden át üze-
melhettek a Götz berendezések.

A második vágány kiépítése a II. világ-
háború idején Székesfehérvártól indulva 
Kápolnásnyékig ért el (4. táblázat). Diny-
nyés és Kápolnásnyék állomásokat és 
Götz berendezéseiket provizórikusan át-
alakították (az egyközpontból reteszelt, 
helyszíni állítású váltókkal), míg az addig 
üzemelő Velence helyett Gárodonyban új, 
végleges vágányhálózatú állomást építet-
tek új végleges biztosítóberendezéssel. A 
világháborút követő újjáépítések végez-
tével folytathatták az abbamaradt (azon-
ban részben a földmunkákig már eljutott) 
építkezéseket. Az 1953 utáni gazdasági 
szerkezetváltáshoz kapcsolódóan az épít-
kezés lelassult, Székesfehérvár–Marton-
vásár közt két vágányon bonyolódhatott 
a forgalom, Martonvásár és Budapest-
Kelenföld között egy vágányon, két új 
forgalmi kitérő közbeiktatásával (Tárnok-
alsó, Érd-alsó). Az 1956-ban kialakított 
koncepció szerint Martonvásár–Tárnok ál-
lomásköz kiépítése után Kelenföldig már 
nem folytatták a második vágány építését, 
költségtakarékossági és célszerűségi 
okokból a Budapest–Pusztaszabolcs két-
vágányú pálya jobbvágányát kötötték át 
Érd-elágazás és Tárnok közt egy új ösz-
szekötővasúttal. A Tárnok–Budapest-Ke-
lenföld közötti vasútépítést hosszú távon a 
pusztaszabolcsi vonal kétvágányú pályá-
jával egymás mellé helyezésével képzel-

ték el. (Az egymás mellett haladó pályákat 
1945-ben Budafok-Hárosnál ideiglenes 
jelleggel, 1955-ben Budafok-Albertfalvá-
nál végleges jelleggel már összekapcsol-
ták, azonban e pályaelágazások üzemi 
hatékonysága erősen korlátozott volt.)

A második vágány kialakításához kap-
csolódó állomásátépítések miatt Mar-
tonvásár és Tárnok Götz berendezéseit 
kikapcsolták, helyettük jelzőberendezé-
seket szereltek föl (5. táblázat). Marton-
vásár berendezésének utóéletét nem 
ismerjük, míg a Tárnokról leszerelt állító-
készülékről annyit tudhatunk, hogy 1955-
ben Budapest-Nyugati Szerelésvezető-
ségen tárolták (alkatrészeivel tervezték 
kiegészíteni Nagytétény berendezését, 
hogy Bebrits miniszter úr rendeletének 
megfelelően az üzemgazdaságilag oly 
fontos áthaladójelzőket és kijárati jelzőket 
felszerelhessék).

A kétvágányúvá épített pályán az 
1950-ben elkezdett automata térköz-
programot kívánták folytatni (Szabadbaty-
tyán–Tárnok kiépítéssel), az állomásokra 
Integra jelfogós egyközpontos beren-
dezéseket és szintén Integra alapokon 
nyugvó „Reteszmágneses vonóvezeté-
kes” berendezéseket terveztek fölszerel-
ni. 1956 végére a TRT már legyártotta 
és átadta a térközszekrényeket (hason-
lóan a Felsőgalla–Komárom közé ter-
vezettekhez), és megkezdték Gárdony, 
Dinnyés üzemépületeinek építését is. 
Kápolnásnyéken is hozzáfogtak az állo-
más átépítéséhez, beépítették a „teknő” 
vágánykapcsolásokat, ezeket azonban az 
üzemelő Götz berendezés nem tudta ke-
zelni, így kiszögelésre kerültek. (Gárdony 
állomás alapelves SH berendezése ugyan 
önmagában átalakítható volt, azonban a 
menetirányváltásos térközbiztosító-be-
rendezés helytelen irányú meneteinek ki-
használását nem tette volna lehetővé.) Az 
1955-ös elképzelések szerint Dinnyés, 
Kápolnásnyék, Tárnok Integra biztosító-

A Budapest–Székesfehérvár vasútvonal kétvágányúsítása
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4. táblázat: Budapest-Déli pu. és Székesfehérvár közötti második vágány kiépítése

Nagytétény 1902 Götz 1960 bolkkos nb aj 1961 RMV 2013 SIMIS-IS
Tárnok 1902 Götz ~1954? blokkos nb aj 1961 RMV 2013? SIMIS-IS
Martonvásár 1903 Götz 1953? blokkos nb aj 1958 RMV 1984 D55 2013 SIMIS-IS
Kápolnásnyék 1903 Götz 1961 RMV 2011 fj KR és motoros váltók 2013 SIMIS-IS
Dinnyés 1902 Götz ~1945? blokkos? nb aj 1959? Integra 2013 SIMIS-IS

5. táblázat: A Nagytétény–Székesfehérvár vonalszakasz egykori Götz berendezéseinek áttekintése
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berendezéseit már az új, átépített állomá-
sokra telepítették volna, azonban (hason-
lóan 1939-hez), 1956-ban a költségeket 
csökkentendő a felvételi épületek meg-
hagyásáról, és így a vágányszaporítások 
elhagyásáról döntöttek. (A tervezés során 
azonban úgy kellett eljárni, hogy a bőví-
tést jelfogócserék nélkül, rendelkezésre 
álló tartalék helyeken végre lehessen haj-
tani.) Kápolnásnyék és Tárnok vágányhá-
lózatának rendezésére a 2009 és 2013 
közti átépítésig kellett várni, ekkor bon-
tották el a DV eredetű felvételi épületeket.

Az 1956. októberi eseményeket az 
egyébként is összeomlóban lévő gazda-
ság visszaesése követte, a MÁV beru-
házási keretei is jelentősen csökkentek. 
A megváltozott körülmények között biz-
tosítóberendezési szakosztály is meg-
változtatta irányelveit, a vasútvonalak 
kapacitásának erőltetett növelése (ön-
működő térközbiztosító-berendezések) 
helyett az állomások kapacitását és biz-
tonságát helyezték előtérbe (állomások 
biztosítása). A vonalszakasz megkezdett 
biztosítóberendezési munkái közül egye-
dül Dinnyés Integra berendezésének 

építését látták befejezhetőnek, Gárdony 
megkezdett üzemépületét befejezés után 
biztosítóberendezési szakasz székhelyé-

keretéből épített állítóközpontokba „re-
teszmágneses-vonóvezetékes” mechani-
kus berendezéseket szereltek a meglévő 
vágányhálózatokra.

Nagytétény állomás az egyvágányú 
szakaszon maradt, így esetében a Götz 
berendezések szokásos üzemi hátrányai 
sürgették cseréjét (tapintósínes határbiz-
tosítás, kijárati jelzők hiánya, váltóállítási 
távolsággal korlátozott állomáshossz). 
1957-ben a forgalmi szakosztály fenti kí-
vánságára a biztosítóberendezési szak-
osztály önerőből csak az egyközpontos 
jelleg meghagyásával cserélhette volna 
a berendezést, azonban már folyamat-
ban volt az állomás bővítése, és a kitérők 
48-as rendszerűre cserélése; így már 
mindenképpen kétközpontos berende-
zést kellett létesíteni (A többi állomáshoz 
hasonlóan itt is reteszmágneses vonó-
vezetékes rendszer létesült). Az állomás 
Götz berendezésének 1960. szeptember 
27-i, 10 órai kikapcsolásával lezárult a 

Tárnok állomás akkor még üzemelő I. állítóközpontja és a jellegzetes
Székesfehérvár–Tárnok vonali vágányelrendezés (Farkas Balázs felvétele)

Nagycenk állomás mára elbontott egyközpontja (Vekker András felvétele)

MÁV hálózatán a Götz rendszerű egyköz-
pontos berendezések története, és a ta-
pintósínes határbiztosításé is.

A DV eredetű berendezések helyére 
épített egyközpontos SH berendezések 
utolsó példányai az Ágfalva–Szombat-
hely vasútvonalon üzemeltek. Az utol-
sónak megmaradt Acsád és Nagycenk 
állomásokon 2006-ban a Götz István és 
fiai céget jogutódló Alcatel-Austria (mai 
Thales-Austria) Elektra elektronikus biztosí-
tóberendezéseit szerelték föl, ezzel lezárva 
a magyar vasúti hálózaton a Déli Vasút ki-
sebb állomásokra telepített egyközpontos 
biztosítóberendezéseinek történetét.

Az egyközpontos berendezé-
sek kikapcsolásával fölöslegessé vált 
egyállítóközpontok épületei – amennyiben 
nem voltak építési munkák útjában – egy 
ideig még megmaradtak. Legtöbbjüket az 
állomásfőnökségek saját céljaikra vették 
igénybe (raktár, irattár, olajkamra), idővel a 
vasúti üzemvitel átalakulásával fölöslegessé Püspökmolnári állomás napjainkra már elbontott egyközpontja (Farkas Balázs felvétele)

vé alakították át. Tárnok, Kápolnásnyék, 
Martonvásár állomásokra végül a bizto-
sítóberendezési szakosztály beruházási 
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váltak, a többségüket elbontották. Biztosító-
berendezési célra történő fölhasználásuk-
ról elsősorban csak mint tervezetekről van 
adatunk (Nagytétény, Tárnok Kápolnásnyék 
állomásokon az irodai jelfogóállványokat 
helyezték volna el bennük), Szántód-Kő-
röshegyen mindenesetre valóban az egy-
kori állítóközpontban helyezték el a tartalék 
áramellátás áramfejlesztő gépcsoportját. 
Napjainkban már csak Felsőrajk, Oszkó és 
Harka egyközpontjai állnak.

A Déli Vasút egyközpontos berende-
zéseinek kihalása azonban nem jelenti 
a funkciók teljes kiveszését vasútháló-
zatunkról. Rövidebb állomásokon (mel-
lékvonalakon) napjainkban is sokféle 
„egyemberesített” berendezés üzemel, 
többségük jelzőberendezés, de egy-két 
biztosítóberendezés is akad köztük. Ez 
a színes világ azonban már túlmutat jelen 
áttekintésünkön. Az 1976-ban bezárt Oszkó állomás egykori egyközpontja (Farkas Balázs felvétele)

Die Geschichte der in kleineren Bahnhöfen der Südbahn-Gesellschaft – Teil 6.
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 6.
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 o f these interlocking at 
the railway lines 15, 17 and 30.

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 
üzembe helyezése
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
31/1957/9475: Tengelyszámláló berendezés üzembe helyezése
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

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 biztosí-
tóberendezésének felújítása
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2019. december 10-én Szolnokon nyugdíjaztuk a MÁV egyetlen 
karakterenként lapozó pergőlapos solari&udine összesítő táblá-
ját, 13 órakor végleg megszűnt a csarnokban hallható, utasok 
által jól ismert jellegzetes „klattyogó” hang.

Elbúcsúztunk a szolnoki pergőlapos összesítő kijelzőtől
PETE GÁBOR

1  Az olaszországi Solari gyár ugyan ma is működik, sőt az új pergőlapos 
tábláját a berlini Innotranson is bemutatta, ám csereszabatos tartalék 
alkatrészt már nem biztosít a régi eszközeihez. A pergőlapos táblák 
sajátossága, hogy a menetrendváltáskor megváltozó szövegeket (pl. 
új vonatnem vagy IC elnevezések) a lapokra címfestővel kell ráfestetni, 
ennek költségei is magasak.

Szolnok utascsarnok solari&udine pergőlapos összesítő kijelzői

Induló összesítő

Utascsarnok, kétoldalt az 55” képátlójú havária monitorokkal

Pergőlapos perontábla

A szolnoki vizuális utastájékoztatás megújításának követke-
ző lépcsőjeként a többi peron perontáblái mellett az aluljáróban 
még működő valamennyi pergőlapos kijelző cseréjét is tervezi 
a MÁV, de forrás hiányában az időpont egyelőre nem ismert.

Az összesítő induló és érkező kijelzők különlegességét az 
adja, hogy itt a cél- vagy kiinduló állomás nevét, illetve a vona-
tok viszonylatát (azaz a „Honnan – Hová” rovatot) karakterenként 
külön-külön, összesen soronként 32 pergőlapon jeleníti meg, 
amivel szabadon kiírhatók az érintett vasútállomások, míg a már 
csak a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal nagyobb állomásain 
utolsó mohikánként üzemelő hagyományos kijelzőkön egy-egy 
jóval nagyobb pergőlapra volt festve az állomásnév.

A hazai pergőlapos állomási összesítő táblák között unikum 
volt abban a tekintetben is, hogy a ma is alkalmazott havária in-
formációs sort is pergőlapokkal valósították meg a kijelzők alján 
szabadon programozható két sor alkalmazásával. Magyarorszá-
gon csupán Ferihegy 2 központi induló csarnokában volt hason-
ló kivitelű kijelző.

A 85” képátlójú TFT LCD Samsung ipari monitorokra cserélt 
nyugdíjazott kijelzők nem voltak túl idősek, 2002 márciusa óta 
üzemeltek, viszont az egyébként megbízható berendezés me-
chanikai elhasználódása, kopásai miatt az üzemeltetés1 egy-
re nagyobb nehézségekbe ütközött: a lapozó egységek egyre 

gyakrabban tévesztettek – sokszor mosolyt, máskor bosszú-
ságot csalva a várakozó utasok arcára. A leszerelt pergőlapos 
összesítő táblák a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bu-
dapesti központi raktárába kerültek. A célunk az, hogy a magyar 
vasúti utastájékoztatásban egyetlen karakterenkénti technoló-
giát alkalmazó állomásunk leszerelt összesítő táblája az új múze-
umban a kiállítás része legyen.

Korábban már telepítésre került két oldalra egy-egy ún. 
55”-os képátlójú szintén Samsung havária monitor, amelyek a 
rendkívüli, havária esetekben látják el az utasokat a MÁV UTAS 
rendszerébe központilag betáplált havária információk alapján. 
Egyébként összesítő kijelzőként működnek.

A csarnok kijelzőjével együtt megújultak a 3-4. vágány közötti 
szigetperonon a perontáblák is: oda kétoldalas RGB pontmát-
rix LED kijelzők kerültek – hasonlóak, mint pl. Biatorbágy, Esz-
tergom, Monor, Vecsés, Pilis stb. állomásokon láthatóak. Az új 
kijelzők egyöntetűen a legkorszerűbb technológiát képviselik, 
megjelenítésük szabadon programozható.
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Bemutatkozik...*
Földesi Mihály, lebonyolító mérnök

Köszönöm a lehetőséget, hogy szemé-
lyes szakmai életutam bemutatásával a 
lebonyolítói szakterület is megjelenhet e 
rangos szaklapban, amelynek magam is 
lelkes olvasója vagyok. Igyekszem szak-
mailag naprakész lenni, olvasom a vasút-
ról szóló cikkeket, vasúti túrákra megyek 
külföldre, ahol mindig szembesülök a ma-
gyar vasút egyes területeken tapasztalha-
tó szemléletbeli és technológiai lemara-
dásával. Legalább az utóbbin igyekszem 
munkám révén, a lehetőségek határai 
között változtatni. Nem könnyű ez, hiszen 
olyan lett a magyar vasút, mint egy torta, 
amit nemcsak felszeleteltek, de a szelete-
ket egyesével még be is csomagolták. Így 
ma már nem könnyen átjárható a rendszer 
az egyes szakterületek között. Meddig le-
het ezt így húzni? Akár sokáig is? Néhány 
évente újra és újra elolvasom a vasutasok-
ról írt Moldova-könyvet, és rá kell jönnöm, 
hogy még a mai napig is vissza-visszakö-
szönnek megállapításai!

1959. szeptember 2-án születtem 
Hódmezővásárhelyen, nem vasutas csa-
ládba. Az első vasúti élmény 10 évesen 
ért egy H0-s modellvasúti szett képében, 
amellyel délután és hétvégén játszottam. 
A lelkesedésem tartósnak bizonyult, így 
12 évesen elhatároztam, hogy építek 
egy terepasztalt. Szüleim támogattak, 
így ez meg is valósult, még felsővezeté-
ket és jelzővezérlést is építettem rá, így a 
vágányhálózata nem csak egy egyszerű 
körpálya volt. Általános iskola felső tago-
zatában elektronikai és híradástechnikai 
szakkörön fejlesztettem tudásomat, me-
lyet hasznosítottam a terepasztal-építés 
során is. Mire elvégeztem a nyolc általá-

nost, úgy gondoltam, hogy tovább sze-
retném gyarapítani vasutas ismereteimet, 
így a szegedi Bebrits Lajos vasúti szak-
középiskolába jelentkeztem, melyben 
1972-ben indult az első biztosítóberen-
dezési és távközlési osztály; annak má-
sodik évfolyamára vettek fel. Bekerültem 
tehát egy olyan vasúti közegbe, ahol még 
a csapból is a vasút szólt. Az iskolában 
jellemzően MÁV-os szakmai gyakorlat-
tal rendelkező oktatóktól tanulhattunk, a 
műhelyben és terepen is megismerhet-
tük a biztosítóberendezéseket. Az iskola 
légköre tartalmassá és gyakorlatközelivé 
tette a képzést, volt kitől tanulni, akarták 
a hallgatókat szakmaszeretetre tanítani 
és – ami legalább ennyire fontos – szán-
dékunkban állt is mindent rendesen meg-
tanulni. Ez a vasúti szív és légkör hihetet-
lenül nagy hatással volt akkoriban rám.

A négy év elvégzése után tanulmányai-
mat főiskolai szintre emeltem; Győrbe, az 
akkori KTMF-re, kö zlekedésautomatika 
szakra jelentkeztem. A felvételi az érett-
ségivel egyben volt (ami ritkaságszámba 
ment akkoriban), így már az érettségi bi-
zottság tagjaként kiválasztották a főiskolai 
oktatók, kik nyertek felvételt az iskolánk-
ból. Három év alatt elvégeztem a főiskolai 
képzést, ami jól kiegészítette és bővítette 
a szakközépiskolában tanultakat. Itt is ok-
tattak vasúti szakemberek, csak ők már 
jellemzően a Vezérigazgatóságról jöttek. 
A második félévtől vasúti ösztöndíjas let-
tem, a Szegedi Vasútigazgatóság kötött 
velem szerződést: ezzel biztosítva volt a 
helyem a Biztosítóberendezési Fenntartá-
si Főnökségen (BFF).

A diploma átvétele után munkába áll-
tam, és rögtön elindult a hat hónapos 
képzésem, amiben a különféle szakszol-
gálatokat jártam végig. A kiképzési könyv-
ben előre megvolt heti leosztásban, hogy 
melyik szolgálati helyen, melyik beosztás-
ban mit kell végigcsinálni, tapasztalatot 
szerezni – közben a forgalmi vizsgára is 
zajlott a felkészítés. A kiképzés után mű-
szerészi beosztásba kértem magamat, így 
kerültem a Blokkmesteri szakaszra Tisza-
pályaudvarra, ahol időszakonként forduló 
szolgálatot is elláttam öreg szakikkal, így 
belekóstoltam az éjjel-nappali és a hétvé-
gi vasutas munkavégzés rejtelmeibe is. 
Közelről megismertem a biztosítóberen-
dezések világát, rajta keresztül betekin-
tést kaptam a vasútüzem működésébe is. 
A vasúti pályafutásom a katonaság miatt 
megszakadt másfél évre, ami után (1983 
márciusától) már tervezőként foglalkoz-
tattak. Ebben a csoportban másfél évig 
dolgoztam egyszerűbb berendezések 
tervein, majd az építési részlegen építési 

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

vezető lettem, ahol akkoriban zömében 
fénysorompókat építettünk. Emellett a 
kelebiai vonalon állomási biztber építést is 
végeztünk, azaz sokféle, változatos mun-
kánk volt. 1986 áprilisában a blokkmes-
teri szakaszra blokkmesternek helyeztek 
vissza, ami azonos szintű vezetői feladat 
volt, mint az addigi. Jól ismertem a csa-
patot, hiszen alig volt fluktuáció, mióta el-
jöttem tőlük. 1992 októberében felkérést 
kaptam, hogy legyek belsős szakaszmér-
nök a főnökségen. Ez már előrelépésnek 
számított. Az állomási biztosítóberende-
zési szakterületnek lettem a szakmai ügy-
intézője. 

1995 decemberében pályázaton el-
nyertem a frissen létrehozott Beruházási 
Szakigazgatóságon belül a szegedi terü-
leti szervezet műszaki ellenőri pozícióját. 
Azóta gyakorlatilag ebben a szakmá-
ban dolgozom. A váltást addigi főnöke-
im sajnálattal vették, mert hosszú távon 
számítottak volna az eddig megszerzett 
szakmai tudásomra. Korábban az üze-
meltetési szervezet irányította a beruhá-
zási tevékenységet is. Amikor a lebonyo-
lító funkció önálló szervezetté alakult, az 
iránymutatás ugyan maradt az üzemelte-
tőnél, de a terveztetés, a közbeszerzés, a 
műszaki ellenőrzés és minőségbiztosítás 
átkerült a szakigazgatóság hatáskörébe. 
Több nagyobb projektünk volt a szege-
di területen, így például az Újszeged és 
Kétegyháza vonal MEFI-re való kiépítése, 
„létszámkiváltás” megnevezéssel fényso-
rompók telepítése, valamint beindultak 
az EU-s felzárkóztatást célzó ISPA prog-
ramok is. Ez utóbbi magas szintű gyakor-
lásához sikeresen elvégeztem a FIDIC 
mérnöki tanfolyamot. Az ISPA forrás a ke-
let-magyarországi régiókat is behálózta, 
így vettünk részt a Cegléd–Albertirsa vo-
nal rehabilitációjában a szegedi csapattal. 
Majd következett 2004-től az EIB-hitelből 
megvalósuló Cegléd–Szeged vasútvo-
nal rehabilitációja. 2004 októberében a 
területi projektközpont vezetője lettem. 
A nevünk néhányszor módosult az évek 
alatt, de mindig megmaradtunk lebonyo-
lító szervezetnek, ez az irány sosem vál-
tozott. Ezután következett a szegedi KÖFI 
kiépítése 2007 és 2009 között, mely 13 
állomást kapcsolt egy rendszerbe. Ki-
fejezetten szép szakmai kihívás volt. Az 
utóbbi években ez volt az első ilyen típusú 
rendszer az országban, így a kivitelező 
PROLAN Zrt.-vel közösen sikeres mun-
kát végeztünk.  Korábban az állomásokon 
csak KÖFE rendszer működött, ezt vál-
totta fel a fejlettebb technológiájú KÖFI 
rendszer. Ezekkel a munkákkal párhuza-
mosan beindult a Szolnok–Békéscsaba 
vonal komplett átépítése, annyi szervezeti 
változás mellett, hogy 2007 közepén az 
EU Projekt Iroda kivált a MÁV-ból, és fel-
adatát a NIF vette át. Ekkortól már csak 
műszaki ellenőri feladatokat láttunk el a 
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Szajol–Mezőtúr és a Mezőtúr–Gyoma 
szakaszokon. Ez komplex beruházás volt, 
ahogy épült az új pálya, vele párhuzamo-
san épültek az új biztosítóberendezési és 
távközlési létesítmények is. A beruházás 
során új feladatokkal is találkoztunk, mi-
vel megjelent a vonalrészen az elektroni-
kus biztosítóberendezés. Ez nagy szak-
mai kihívást jelentett, mert nem kaptunk 
előzetesen felkészítést, a munka során 
ismertük meg a berendezés működését, 
funkcióit. Akkor számunkra ismeretlen 
logikával működött, amit meg kellett ta-
nulnunk. A kiszolgáló perifériája (például 
a sorompók és térközcsatlakozás) sajnos 
maradt hagyományos jelfogós technika, 
pedig mi azt hittük, hogy minden elektro-
nikus lesz benne.

2012-ben felhelyeztek a Vezérigazga-
tóság Beruházás Lebonyolítási Igazgató-
ság Központi Mérnök Iroda létszámába. 
A mai napig itt dolgozom, a távmunka le-
hetőségével, így költözéssel az új beosz-
tásom nem járt. Az Igazgatóságon a be-
ruházások előkészítésével foglalkozunk a 
szerződéskötésig bezárólag. 2012 végén 
a MÁV Zrt. KÖZOP és IKOP forrásból 
közlekedésbiztonsági projektek lebonyo-
lítására kapott pályázati forrást 12 milliárd 
forint értékben. A projekt keretén belül 
épültek a jármű-diagnosztikai rendsze-
rek (hőnfutásjelző, kerékterhelés-mérő, 
áramszedő-vizsgáló, nyomkarimamérő 
és rakszelvényfigyelő berendezések). Az 
ötféle berendezésből a hőnfutásjelzők 
és a kerékterhelés-mérők folyamatosan 
üzemelnek, a többi berendezést… még 
csiszolgatjuk. A projekt részeként 212 
fénysorompó-berendezésben LED opti-
ka csere, félsorompó-kiegészítés és szi-
geteltsín-átalakítás történt. A projektben 
projektvezető-helyettesként vettem részt, 
munkámat a területileg illetékes műszaki 
ellenőrök nagyban segítették. Az utóbbi 
években ez nagyértékű beruházásnak 
számított a MÁV Zrt. életében. Közben az 
elmúlt időszakban az igazgatóságunk éle-
tében szervezeti váltás is történt: 2016-
ban Műszaki Előkészítési Osztály – Tech-
nológiai Tervezési Iroda lett a nevünk, de 
a feladatok összetétele nem változott.

Amióta a „mozdony füstje megcsa-
pott”, sosem gondolkodtam azon, hogy a 
MÁV-ot elhagyjam és más szakterületen 
dolgozzak. Feleségem kellő türelemmel 
nézi az időnként estébe nyúló munkahe-
lyi tevékenységeimet. Gyermekeink már 
kirepültek az otthonunkból, így talán hosz-
szabb lehet a napi „vonatozás”.

Jól érzem magam a munkakörömben, 
örülök annak, hogy a TEB szakterületen 
(igazgatóságokon, Vezérigazgatóságon) 
kimagaslóan képzett munkatársak vesz-
nek körül. Célom egymás munkájának 
segítése, így tudjuk előrevinni vagy leg-
alábbis szinten tartani a TEB-es szakmát 
és annak összetartozását.

Fülöp László,
nyugalmazott TB főosztályvezető

TÖRTÉNETEK, ANEKDOTÁK

Csak ülök és mesélek... (10. rész)

Ezeket a sorokat, nagyon kevés kivé-
tellel, emlékezetből és kronológiai 
sorrendben írom. Egy-egy szakaszban 
keverednek a magánélet, a szerve-
zettörténet, a műszaki tapasztalatok, 
intézkedéseim, a kollegiális kapcsola-
tok, vezetői meglátások. Nagy a való-
színűsége annak, hogy néhány fontos 
feladat, tapasztalás, kolléga nem ke-
rül említésre. Ezekért máris elnézést 
kérek. Sajnos, ilyen az emlékezet.

Az ETCS ügyét már a kezdetektől figye-
lemmel kísértem. Gál István szívügye 
volt, igen sok energiát fordított erre a fej-
lesztésre, mind a műszaki tartalom, mind 
a beruházás előkésztését illetően. Azt tar-
tottam, hogy nem szerencsés két dudás 
egy csárdában, ezért leginkább műszaki, 
programozói tudásommal csak háttértá-
mogatást adtam a részleteken dolgozó 
kollégáknak. 

Másik fő témaként a Műszer Automati-
kai Kft. által fejlesztett elektrohidraulikus 
váltóállítómű ügyét említem ebből az idő-
szakból. Ők elvégeztettek egy alkalmas-
sági vizsgálatot a BME-vel, kaptak erről 
egy tanúsítványt, ami áramfelvételre, állí-
tó- és rögzítőerőre, valamint a kapcsolási 
elrendezésre szorítkozott. Az egyébként 
mindig „kötekedő” Közlekedési Főfel-
ügyelet dohogott, amikor ezt nem tartot-
tam elégségesnek, hiszen teljesen új el-
veken, új szerkezetek felhasználásával 
készült és beépítésekor a pályába a váltó 
csúcssínekhez való csatlakoztatása telje-
sen eltért a korábbitól. Írtam egy anyagot, 
ami érzékeltette, mi mindent kellett volna 
még vizsgálni, értékelni. Megköveteltem 
egy új tanúsítást, benne a teljes kocká-

zat elemzésével: a mechanikai mérete-
zésekre, a felhasznált szerkezetekre, a 
hidraulikai elemekre vonatkozóan stb., 
azok megfelelőségi igazolásával, illetve 
a teljes dokumentáció és mindezen audi-
tok rendelkezésünkre bocsátását. Nem 
fogadtam el, hogy ügyiratok, levelezések 
sokaságában vesszenek el a részletek. A 
váltóállítómű az egyik legkritikusabb bizto-
sítóberendezési szerkezet, a siklásos bal-
esetek vizsgálati célpontja. Ha baj van és 
jön a rendőr, nem keresgélni kell, hanem 
egy mozdulattal átadni a komplex, zárt bi-
zonyítást tartalmazó dokumentációt, iga-
zolva, hogy a legkörültekintőbben jártunk 
el a bevezetéskor. 

Az ipari titok megőrzése és az egész 
ügy komolysága érdekében egyetlen, 
szigorúbb kezelésű, szolgálati használatú 
ügyiratba helyeztettem minden leírást és 
igazolást. A köpenyén piros betűkkel sze-
repeltettem, hogy ipari titkot tartalmaz és 
csak a felsorolt, arra felhatalmazottak te-
kinthetnek bele.  Megdöbbentem, amikor 
az ügyirat kimutathatatlan módon eltűnt.

A távközlést ez időben a nagyarányú 
optikai kábeles hálózatfejlesztés jelle-
mezte. Eleinte az optikai kábeleket is 
megpróbálták lopni, egy kötelet átdobva 
felette le tudták húzni a földre, elvágták, 
majd megrémültek, amikor az hírtelen két-
felé elszaladt. Amikor utánamentek, azt 
tapasztalták, hogy nincs benne réz. Nagy 
lett a csalódottság. Fokozatosan leszok-
tak a lopkodásáról.

Érzékeltük a modern technikához 
értő mérnökhiányt. Gál úr nemzetközi 
értekezletekről is azt a hírt hozta, hogy 
az ipar kiszívta a legfelkészültebb vasúti 
mérnököket, akik rövid időn belül más, 
még jobban fizető területek szakembe-
rei lettek. Engedélyt kaptam arra, hogy 
tárgyalásokat kezdjek a BME-vel egy 
szakmérnöki képzés ügyében. Átgondol-
tam ennek tematikáját, arra is gondolva, 
hogy villamosmérnököket és mérnök-in-
formatikusokat is vonzani tudjunk. Nem 
csak a MÁV szempontjaira gondoltam, 
hiszen a teljes vasúti iparnak szüksége 
volt az új képességű mérnökökre. Úgy 
tartottam, hogy ezen a szinten már nem 
kell sokadszor is elmagyarázni áramkö-
reink működését. Tapasztalatból tudtam, 
hogy rettentő gyorsan megtanulják a más 
előképzettségű mérnökök ezeket a szük-
séges ismereteket. Leginkább bizton-
ságfilozófiát, valamint más szakterületek 
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(repülés, atomipar, gyógyászat stb.) biz-
tonsági megoldásaival való hasonlóságot, 
különbségeket oktassunk. Mutassuk be a 
mérnöki munkát érintő jogi gondolkodást 
és szabályokat. Adjunk kitekintést a ha-
ladó külföldi megoldásokra. Mélyüljenek 
el az elektronikus biztosítóberendezések 
rejtelmeiben. Tanulmányozzák a fejleszté-
si, gyártási, létesítési, minőségbiztosítási 
hatósági szabályokat. A nagy felelősségű 
munkavégzéshez rendelkezzenek olyan 
oklevéllel, amelyet a bérezésben is el le-
het ismertetni. Sajnos ezeket a célokat 
csak részben lehetett megvalósítani. A 
mérnöktovábbképzés akkor már akkredi-
tációhoz volt kötve. A BME az akkreditáció 
megszerzésére nem vállalkozott, csupán 
egy kihelyezett tanfolyam megtartására, 
amely a MÁV Tisztképző épületében tör-
tént. A tematika is csak részben tükrözte 
törekvéseimet, az oklevél elfogadása, ami 
kiadásra került, az alkalmazó vállalatok 
jóindulatától függött.

A képzésen az Európai Szabványügyi 
Szervezet (EN) szerinti eljárást oktattam, 
amihez a hallgatóság számára is átadott, 
prezentációs fájlokat és bőséges mel-
lékletet állítottam össze. Később például 
Szombathelyről kaptam olyan vissza-
jelzést, hogy egy igen bonyolult forga-
lomtechnikai problémát a tőlem tanultak 
alapján vizsgálták és komponálták meg a 
biztonságos megoldást.

Olvastam egy német folyóirat cikkét 
arról, hogy egy náluk elvégzett jogi kuta-
tásból az derült ki, hogy a termék előál-
lításában, annak felülvizsgálatában, al-
kalmassági tanúsításában és a hatósági 
eljárásban résztvevők felelőssége a biz-
tonságért az üzembevételkor megszűnik 
és a továbbiakban csak az üzembe vevőt 
terheli a felelősség. Ajjaj! Sürgősen le-
fordíttattam a cikket. A TEB GK-nál volt 
egy fiatal jogászunk. Felkértem, nézzen 
utána, mi a jogi helyzet hazánkban. Re-
mélem, megtette és olyan ismereteket 
szerzett, amit pályafutása során jól tudott 
alkalmazni. Egy átszervezés során cent-
ralizálták a jogi szolgálatot, és ő elkerült 
tőlünk.

Szakszervezetekből ekkor már több is 
volt a vasútnál, melyek egyre harciasab-
bak lettek. Sokszor volt sztrájkfenyegetés 
és sztrájk. Különösen élesek voltak az 
év végi bér- és létszámtárgyalások. Az 
elégséges szolgáltatások albizottságba 
Gál úr engem delegált. Munkát nem fel-
venni = sztrájk, de ebbe nem fér bele a 
folyamatos üzemű berendezések ki- vagy 
lekapcsolása. Hatalmas vita kerekedett a 
felsővezetékek lekapcsolásáról. Én, aki-

nek kockázatelemzéssel is kellett foglal-
koznia, ezt igen veszélyesnek tartottam. 
Új vonalrészek üzembe helyezésekor 
nagy figyelmet fordított a MÁV a lakosság, 
a közlekedők tájékoztatására az áramüté-
si veszélyről. Az első üzembe helyezés 
sokrétű procedúrához kötött. Ha ezt az 
egyébként is vezetéklopásos időben re-
latívvá tesszük, az kiszámíthatatlan követ-
kezményekkel járhat. Kompromisszumos 
szövegjavaslatommal sikerült az álláspon-
tomat elfogadtatni. A későbbiekben az 
utasítás már üzemszerűen feszültség alatt 
állónak, nyilvánította a felsővezetékeket. 
Szakszolgálatunk dolgozóinak érdekér-
vényesítő képessége a mozdonyvezetők-
höz, a forgalmi szolgálathoz képest érde-
mi sztrájkfegyver hiányában egyébként 
igen alacsony. Csak mondogatjuk, hogy 
jaj lenne, ha kiszednénk a főbiztiket… 

Az Andrássy úti Vezérigazgatóságon 
sokáig a földszinten volt egy igen lelakott 
nemzetközi tárgyaló, a felette lévő eme-
leten a mi, Vezérigazgatóságot kiszolgá-
ló Rotary rendszerű telefonközpontunk, 
amit – főosztályvezető koromban – elekt-
ronikusra akartunk cserélni a lehető leg-
kisebb üzemkieséssel. Rávettem a Tit-
kárságot, hogy adják nekünk a földszinti 
helyiséget, cserébe a központunk helyén 
egy felújított nemzetközi tárgyalót kapnak 
tálalókonyhával és egy egyágyas apart-
mannal a vezérigazgatói iroda közelében.

A MÁV gazdálkodásának megítélése a 
közgazdász társadalomban – néhány ki-
ragadott és a média által túlhangsúlyozott 
mutató alapján – mindig nagyon negatív 
volt. Gondolom, ez a nézet volt kormány-
körökben is a jellemző. A politikusok ek-
korra már nemigen utaztak vonaton, nem 
volt fogalmuk a tényleges állapotokról. 
Jóval a rendszerváltás előtt, egy magán-
beszélgetésben az egyik országos hírű 
közgazdász azt mondta: „rosszabbak 
vagytok, mint a honvédség, csak öntjük 
belétek a pénzt.”

A gazdálkodás tekintetében fontos 
a vezetés helyzetfelismerő képessége, 
hozzáértése, határozottsága, rövid és 
hosszú távú törekvése, de a gazdasági 
környezet, az általános és a speciális gaz-
dasági jogszabályok adják meg a mozgás-
tér kereteit. Ez utóbbi a külső szemlélő 
számára nemigen ismert. Mivel a szabály-
zórendszert érdemben nem korrigálták, 
kormányzati szinten úgy gondolták, hogy 
a vezetői közgazdasági szakértelem javí-
tásával orvosolhatók a problémák. Elnö-
kök és stratégiai vezérigazgató-helyette-
sek sora lepődött meg a rájuk váró feladat 

összetettségén, illetve generális megold-
hatatlanságán.

Természetes, hogy mindig keresni 
kell a gazdálkodás tökéletesítésének a 
lehetőségét. Akadnak is tennivalók, de 
vigyázat, lehet rövid távú eredményeket 
felmutatni például a fenntartási tevékeny-
ség redukálásával, de ez hosszabb távon 
megbosszulja magát, és sokkal nagyobb 
költségráfordításokat igényel majd. Az 
„utánam a vízőzön” típusú menedzsereket 
persze ez már nem érdekli. Különösen ká-
ros az ilyen „megtakarítás” a hálózat nagy 
részét kitevő egyvágányú fővonalakon, 
mert azok vágányzár- és kikapcsolás-
tűrőképessége alacsony, ezért a későb-
bi korrekció csak hosszú idő alatt való-
sítható meg.

Egy amerikai gazdasági tanulmányban 
olvastam, hogy megfelelő ráfordításokkal 
kell működtetni a vállalkozást, vagy idejé-
ben meg kell szüntetni a gazdaságtalanná 
válót, mert ha ez utóbbit nem teszik, ak-
kor csak hiperbolaszerű meredekséggel, 
megállíthatatlanul növekvő ráfordítások-
kal lehet azt megmenteni, megtartani. 
Ugyanott írták, hogy a nagyobb műszaki 
fejlesztéseket a válságos időszakban kell 
végezni, mert a beszerzési árak akkor a 
legkedvezőbbek, és a válság után a ver-
senytársaknál hatékonyabban tudunk 
működni. A kapacitásokat csak annyira 
szabad leépíteni, hogy a válság elmúl-
tával gyorsan felfuttathatók legyenek. A 
feladat-kiszervezést tartósan 75 százalék 
alatti kihasználtságú területeken kell meg-
fontolni. Persze ehhez nemcsak megfele-
lő vezetőképesség kell, hanem elegendő 
tőkeerő vagy hitelképesség is.

A MÁV normatív módon sok vezető 
beosztású dolgozója részére, közöttük 
részemre is, 2000 nyarán menedzser-
életbiztosítást kötött. A biztosítási összeg 
a beosztástól, a futamidő az életkortól 
függött, esetemben utóbbi ötévnyi volt. 
A szerződésről csak egy fénymásolatot 
kaptunk, az eredetit a MÁV őrizte, majd 
átcedálta a MOL-os menedzsment által 
alapított MÁV ABE-hez. Úgy láttam, anya-
gi lehetőségem megengedi az életbiztosí-
tás tovább futtatásához a befizetéseket, 
ezért szóban és írásban is kértem, hogy 
adják át az eredeti szerződést, hogy az 
ATLASZ biztosítónál átvezettethessem a 
díjfizető változást a szükséges befizeté-
sekhez. Nem adták át. Kénytelen voltam 
munkaügyi pert indítani, amit 2006 szep-
temberében jogerősen megnyertünk. 
A mérlegszerűen nekem járó összeget 
végül kifizették.

(Folytatjuk)
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70 éves a legnagyobb hazai
felsővezeték-építő vállalat

Mivel nem a teljes 70 év maradéktalan 
feldolgozása volt a cél, a szerkesztők 
vették a bátorságot, és ötvözték a fotók-
kal tűzdelt album és a történeti leírás mű-
faját, így egy saját ízlésre formált egyedi 
kiadvány született. A villamosítás törté-
nete természetesen nem a MÁV Villamos 
Felsővezeték Építésvezetőség 1949-es 
megalakulásával kezdődött. 1878-ban 
megalakult a Ganz-féle Villamossági Rt., 
melynek neves mérnökei, Kandó Kálmán, 
Zipernovszky Károly, Bláthy Ottó és Déri 
Miksa a technológiai fejlesztéseikkel le-
hetővé tették a villamos vontatással törté-
nő nagyvasúti közlekedést. Munkájuknak 
köszönhetően épült ki az első hazai felső-
vezetéki rendszer a Budapest–Hegyesha-
lom vasútvonalon 1932-ben. 

A vasút-villamosítás korai sikereit a 
második világháború hirtelen szakította 
félbe, így elsődleges feladat az ország 
újjáépítése volt, amit szorosan követett a 
vasúti fejlesztés sürgető igénye. Így ér-
keztünk el a  MÁV Villamos Felsővezeték 
Építésvezetőség megalakításához. Az al-
bum számos archív fotóval mutatja be ezt 
az időszakot.

Természetesen a vasút-villamosí-
tás hőskorát jelentő 1960-as évek sem 
maradhatott ki az ünnepi kiadványból. 

1968-ban nyilvánvalóvá vált, hogy a kitű-
zött építési feladatok teljesítésére az épí-
tésvezetőség kapacitása nem elegendő, 
így megjelent a hazai villamosításban a 
nagy tapasztalatokkal rendelkező prágai 
Elektrizace Zeleznic (EZ). Első munká-
ja a Karcag–Püspökladány–Debrecen 
vonal villamosítása volt, ún. csehszlovák 
rendszerben. Az együttműködés formája 
ugyan átalakult, de több évtizedig fenn-
maradt a két vállalat között.

Az 1970-es években már MÁV Villa-
mos Felsővezeték Építési Főnökségként 
(MÁV VFÉF) végezték a felsővezeték-
építési munkákat. Ebből az időszakból 
egy momentumot emelnék ki a könyvből, 
méghozzá a Galambos és Harkakötöny 
állomások között kipróbált, a Német De-
mokratikus Köztársaságban már alkalma-
zott helikopterrel történő oszlopállítást. 
Ebből a technológiából általánosan elfo-
gadott rendszer végül nem lett, de szá-
mos látványos fotóval gazdagodott általa 
a szakmai érdekességre fogékony utókor.

Az 1980-as éveket bemutató fejezet 
címe: Munkával teli évtized, amikor is a 
pécsi, a szegedi térséget és a Balaton 
déli részét is elérte a villamos vontatás. 
A munka mellett megjelent a brigádmoz-
galom, az Élenjáró Főnökségi versenyek 

is, amiről nagyon sok fotó előkerült a 
VASÚTVILL archívumából.

Az 1990-es évek új kihívások elé 
állították a főnökséget, hiszen 1992. 
december 30-án megalakult a MÁV 
Vasútvillamosító Kft. Ebben az időszak-
ban csak a koncessziós villamosítás adott 
munkát a társaságnak. A könyv oldalain 
végigkövethetjük a változásokat, tulajdo-
nosi átrendeződéseket, aminek a végén 
2001-ben létrejött a MÁV-tól teljesen füg-
getlen, önálló VASÚTVILL Kft.

A 2000-es évek számos szép felada-
tot adtak a társaságnak, gondoljunk csak 
például a 2005–2012 között végzett fel-
sővezeték-karbantartási tevékenységre, 
mely hatalmas változást jelentett a korábbi 
működéshez képest.

2016 második felére elfogyott a fel-
sővezeték-építési munka, és tárgyalások 
kezdődtek a cég eladásáról. A tárgyalá-
sok eredményeként 2017. januártól 100 
százalékos magyar magántulajdonba ke-
rült a VASÚTVILL Kft., új fejezetet nyitva 
nemcsak az évkönyv lapjain, de a magyar 
felsővezeték-építési piacon is. Az utóbbi 
három év krónikája egy újabb felívelő és 
fejlődő szakaszról árulkodik, mely villamo-
sítási munkákat számos képpel illusztrálva 
követhetjük nyomon a könyv lapjain. Mint 
ahogy azt is, hogyan bővült a cégünk te-
vékenységi köre a vasúti pálya karbantar-
tására és felújítására való képességgel.

Természetesen nem lenne teljes az el-
múlt hét évtized, ha csak a munkáról és a 
szervezetről szólna. A képes cégtörténet 
mellett helyet kaptak a kiadványban az 
egykori és jelenlegi igazgatók és ügyve-
zetők, továbbá a társaság életében meg-
határozó szerepet betöltő kollégák szak-
mai portréi is. 

A vállalat hét évtizedes múltja is jelzi, 
hogy küldetése hosszú távra szól. A társa-
ság legnagyobb erőssége továbbra is az 
a kimagasló szakmai tudás és tapasztalat, 
amit az elmúlt 70 év alatt megszerzett, fo-
lyamatosan fejlesztett és generációról ge-
nerációra továbbadott. Befejezésül a ki-
advány főszerkesztőjének zárógondolata:

„Egy ilyen kerek évforduló alkalom 
arra, hogy bemutassuk szakmai múl-
tunkat, ugyanakkor legyünk büszkék is 
a jelen eredményeire azért, hogy bátran 
tekinthessünk az elkövetkezendő újabb 
évtizedek elé. Reméljük, hogy közöttünk 
vannak és lesznek azok a szakemberek, 
akik tovább viszik, tovább építik és írják 
a vasút-villamosítás történetét.”

Tar Erzsébet,
a VASÚTVILL Kft. stratégiai igazgatója

1949. október 1. fontos dátum a VASÚTVILL Kft. életében. Ekkor ala-
kult meg a legkorábbi jogelődnek számító MÁV Villamos Felsőveze-
ték Építésvezetőség. Az ünnepi alkalomból a vállalat egy különleges 
évkönyvet állított össze, melynek címe: 70 éve a vasút-villamosítás 
szolgálatában. A kiadvány fő érdekessége az a fotóanyag, mely a vas-
út-villamosítási szakma kezdeteitől egészen napjainkig végigkíséri 
az eltelt évtizedeket.
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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

A Vasúti
VezetékVilág

következő száma
2020. júniusban

jelenik meg.

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

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

Eged Krisztián
Az Óbudai Egyetemen végzett villamosmérnökként. 
A VAMAV K ft.-nél 2009 óta dolgozik értékesítési te-
rületen. Fő tevékenysége a voestalpine SIGNALING 
csoport vasúti jármű- és infrastruktúra diagnosztikai 
termékeinek, valamint városi vasúti váltóvezérlés, vál-
tófűtés vezérlés és váltóhajtómű termékek értékesí-
tése és a termékekhez műszaki támogatás nyújtása. 

Elérhetőségek: VAMAV Kft 3200 Gyöngyös, Gyártelep u. 1. Tel.: +36 
(30) 424-5193. E-mail: eged.k@vamav.hu

Dr. Joó Ervin
BSc. gépészmérnök diplomáját 1995-ben a BJKMF-
en, MSc-t 1999-ben a GATE-n, PhD fokozatát 
2006-ban a SZIE-n szerezte. Különböző mérnöki 
beosztásokban dolgozott a Magyar Honvédségnél, a 
Knorr-Bremse VJR Hungáriánál, valamint kutatóként 
az MTA TKI-nál. 2005-től a VAMAV Vasúti Berende-
zések Kft. munkatársa. Műszaki-kereskedelmi ügyve-

zetőként felelős a gyártmánytervezésért, gyártáselőkészítésért és gyár-
tásért, minőségbiztosításért, értékesítésért valamint a HSE feladatok 
elvégzéséért. 2006-ban a KRF-en címzetes főiskolai tanár címet kapott. 
Tagja a MMK-nak és az MTA ATO-nak, a „Tanulni” Baross Gábor Alapít-
vány kurátora, Pro Scientia Aranyérmes. 

Ringler Csaba
2001-ben végzett a budapesti Kandó Kálmán Mű-
szaki Főiskola Villamosmérnöki Karán. 2001-től a 
PowerQuattro Zrt. erősáramú fejlesztőmérnöke, 
2012-től fejlesztési csoportvezető. Fő tevékenységi 
körébe tartozik a szünetmentes áramellátó rendszerek 
tervezése, fejlesztése valamint a rendszereket alkotó 
különféle átalakító modulok tervezése, fejlesztése. A 

Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja. Elérhetőségek: PowerQuattro Zrt. 
1161 Budapest, János u. 175. Tel.: 06 (1) 405-5400. E-mail: pqinfo@
powerquattro.hu

Szűcs Attila
2006-ban végzett a győri Széchenyi István Egyetem 
villamosmérnöki szakán automatizálási szakirányon, 
majd 2009-ben okleveles villamosmérnöki diplomát 
szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán, 
energiaátalakító rendszerek szakirányon. Az egyetem 
elvégzése után 2009 és 2013 között a VHJ Kft. fejlesz-

tőmérnöke volt, majd 2013 óta a VHJ Kft. jogutódjánál, a PowerQuattro 
Zrt-nél dolgozik erősáramú fejlesztőmérnöki beosztásban. Fő tevékeny-
ségi körébe tartozik a különféle egyen- és váltakozófeszültségű szünet-
mentes áramellátó rendszerek teljesítményelektronikai részegységei-
nek tervezése és fejlesztése. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a 
Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja. Elérhetőségek: PowerQuattro Zrt., 
1161 Budapest, János u. 175. Tel.: 06 (1) 405-5400. E-mail: pqinfo@
powerquattro.hu

Pete Gábor
A soproni Handler Nándor Szakképző Iskolában vég-
zett 1996-ban, mint vezetékes távközlési technikus, 
ezt követően a Széchenyi István Főiskolán távköz-
lési szakirányú villamosmérnöki diplomát szerzett 
2001-ben, illetve egyetemi szakmérnök, közlekedési 
menedzser gazdasági mérnök diplomát a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2011-

ben. 2001 októberétől 2003 márciusáig a MÁV TEBGK Rádió Rend-
szertechnikai csoportjában dolgozott mint fejlesztőmérnök. 2003-tól 
a vasúti rádiós rendszerek szakelőadója a TEB Főosztály Távközlési 
Osztályán. 2003 óta az UIC ERIG munkacsoport tagjaként képviseli a 
MÁV Zrt.-t. Vasútszakmai oktató, a MÁV História Bizottság Infrastruktúra 
Albizottságának tagja. 

Hajdú Richárd
Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Ka-
rán szerzett mérnök informatikus mesterdiplomát. Az 
alapképzés elvégzése után a Dunántúli Kft.-nél dol-
gozott, kifejezetten Siófok állomás Dominó 70 típusú 
biztosítóberendezésének bővítésén. Később a TEB 
Központ, jelenlegi nevén a MÁV Zrt. Technológiai 
Rendszerüzemeltetési Igazgatóság biztosítóberende-

zési szakértő munkatársa lett, ahol kifejezetten a jelfogófüggéses bizto-
sítóberendezések vizsgálatával, hibáinak elemzésével és elhárításával, 
illetve tervezésével (pl. Hűvösvölgy D70 és Mezőfalva-elágazás D55) 
foglalkozik.






