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Csak egy szóra...*

Tanai László
Főnökségvezető
MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Igazgatóság
Biztosítóberendezési Főnökség

Elektronikus
biztosítóberendezések
üzemeltetési
tapasztalatai
Közel két évtizede üzemelnek a szombathelyi területen Thales (akkori cégnéven Alcatel) ELEKTRA I. típusú biztosítóberendezések. A kétezres évek elején
(2001–2002-ben) szakaszmérnökként
követhettem a leendő 25. sz. vasútvonalon a szlovén vasúti kapcsolat kiépítésén
folyó munkálatokat. Ennek keretében
épültek meg nálunk az első ilyen típusú elektronikus biztosítóberendezések
(4 állomáson). Az üzembe helyezés után
nem sokkal, már rendszermérnökként
működhettem közre többek között ezeknek a berendezéseknek az üzemeltetésében is, és teszem ezt a mai napig.
Az első 4 állomás átadásával párhuzamosan az akkori vezetőmérnökkel közösen dolgoztuk ki az újfajta berendezéssel
kapcsolatos, már előre látható és az általunk előre nem látott, de folyamatosan
felmerülő problémák kezelését célzó helyi
szabályozásokat. Az előre látható problémák közül a berendezések ismerete nélkül is megállapítható volt: lesznek gondok
abból, hogy a gyártócég nem magyar!
Ez ma már nem olyan meglepő, de akkor
a biztosítóberendezési szakmában még
okozott olyan problémákat, amiket nem
* A rovat cikkei teljes egészében a szerzők
véleményét tükrözik, azt a szerkesztőség változatlan formában jelenteti meg.
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lehetett a hagyományos úton kezelni.
Jóllehet a rendszerekhez tartozó dokumentációk nagyrésze ma már korrektül
rendelkezésre áll magyar nyelven is, de
szerintem ez még most is forrása olyan
idegenkedésnek, ami miatt nehezebben
fogadjuk el az ilyen berendezéseket.
A telepített rendszert megismerve
láttuk, hogy azok egyszerű, modul szerkezetűek. A kártyákon található visszajelentő ledeknek köszönhetően viszonylag
egyszerűen és gyorsan behatárolható a
hiba forrása, ha az a beltéri szekrényekben üzemelő egységekből, vagy egy
ahhoz csatlakoztatott kültéri elemből
fakad. A magyarországi beszállító és a
külföldi gyártó cég szakemberei közösen többszintű oktatásokat tartottak az
üzembehelyezésekkel
párhuzamosan,
több lépcsőben. Ezeken a képzéseken
felkészítették a hibaelhárító és karbantartó kollégákat, valamint egy szűkebb
mérnöki csapatot is az új típusú berendezések üzemeltetésre. Már az induláskor
tudható volt, hogy a rendszer működésének teljes átlátásához nem elegendő egy
egyszerű, pár hét alatt abszolválható, a
beszállító vagy a gyártó által tartott képzés. Több hónapos „együttélés” és küzdelmes tapasztalatgyűjtés árán lehet csak
megismerni a rendszer sajátosságait, működési specialitásait. Ezért is a mérnöki
szintű oktatásra elküldött (nem csak mérnökökből álló) csapatból, a területen felállítottunk egy olyan szakértői készenlétet,
akik folyamatosan követték és követik ma
is a berendezések üzemi körülményeit,
működését. Ezeket az információkat feldolgozva folyamatosan segítik a hibaelhárítók munkáját, akár éjszaka telefonon
keresztül, vagy szükség esetén személyesen is. Ezt a készenlétet kezdetben azért
tartottuk jónak, mert az elsőként megépült négy állomáson végzett hibaelhárítást szakszerű felügyelet mellett tudták az
oktatáson kiképzett, de még nem kellően
gyakorlott kollégák végezni. A későbbi
időszakban a gyakorlatlanság megszűnt
ugyan, de a rendszerek összetettségéből
fakadó bonyolultabb hibák gyakorisága az
újabb állomások üzembehelyezésével, így
a berendezések darabszámának növekedésével arányosan megemelkedett. Ma a
vasútvonalon 10 állomást, 2 kétvágányú,
de csak rakodásra használható megállórakodó helyet és 3 elágazást vezérel 13
ELEKTRA I. biztosítóberendezés. Ezen
felül ma már több szakaszunkat is érinti az
ilyen típusú berendezések üzemeltetése,
ezáltal több hibaelhárító csapat is igénybe
veszi ezt a készenlétben tartott szakértői
tudást. Erre a megoldásra ma már egy
szomorúbb ok miatt is fokozottan szükségünk van. A kiöregedő szakembereink és
az utánpótlásukra felvettek cserélődésé-

nek mértéke miatt, mára egyre nagyobb
az aránya a 10 (vagy inkább 5?) évnél kevesebb tapasztalattal rendelkező műszerészeknek, akiknél újra előjön a tapasztalatlanság mint probléma. Akkor még nem
is gondoltunk arra, hogy a szakmai tudás
ilyen formájú folyamatos kiegészítésére
ennyire rászorulhatunk majd.
A berendezés viszonylag egyszerű felépítése és a biztonsági logika fekete dobozként való felfogása miatt, sokan azzal
a „váddal” illették a berendezést, hogy
elbutítja a műszerészeinket, leszoktatja
őket a biztosítóberendezések logikájának megfelelő gondolkodásról. Ez a fentiekben taglaltak tükrében részben nem
is probléma, hanem inkább megoldás.
A viszonylag könnyen megérthető alapműködésnek köszönhetően egy egyszerű
kártyahiba telefonos támogatással történő megtalálására, és a kártyacserére már
egy-két évnyi kiképzéssel is alkalmassá
tehetők a betanuló műszerészek. Ezzel
persze nem azt szeretném sugallni, hogy
ez a követendő út, a szakértői készenlétest nem azért tartjuk, hogy – folyamatosan a telefon végéről, és a számítógépen
nézve a munka eredményét – „mondja
tollba” a hibaelhárítóknak, hogy mit kell
csinálniuk. Hiszen ennyi erővel akár ő is
bemehetne dolgozni. Inkább arra szeretnék utalni, ha megszorulunk egy vágányzár vagy betegségek miatt, akkor
kicsit nagyobb a mester mozgástere, és
talán nyugodtabban is alszik ilyenkor;
feltéve, hogy nem pont ő a szakértői
készenlétes…
Az előző gondolatokban elrejtettem
egy fontos tulajdonságot, ami szintén negatív megítélést vált ki ezeknél a berendezéseknél. A szoftvert mint a berendezés
lelkét sokan úgy képzeljük/képzeltük el,
mint egy „fekete doboz”-t. Itt most szándékos a többes szám első személy, de
szándékos a mellé tett múlt idő is. A gyártó állítása szerint (esetünkben ez a Thales)
két különböző szoftver fut a rendszereken, az „A” és a „B” csatornában a CC
szinten. Ebből az egyiket emberek írják,
érthető formában, programozók számára
érthető nyelven. A másikat egy gép generálja, a funkciók, a bemenetekhez tartozó
fix kimenetek és a logikai kapcsolatok
ismeretében. Az egyes berendezések
mellé adott dokumentációk nem tartalmazzák ugyan a gyártó szakemberei által
megírt konkrét programsorokat, de olyan
részletességgel adják meg a funkcionális
feltételeket, a specifikációkat és az egyes
verziók közötti akár szoftver szintű változásokat, ráadásul ma már magyar nyelven, hogy ezt a dobozt már korántsem
lehet feketének nevezni, vagy legalábbis jóval kisebb méretű, mint korábban.
Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy a

berendezéseken történő változtatás lehetőségét erősen korlátozza a szoftver
gyártói kézben tartása, persze ezzel részben mentesíti az üzemeltetőt a biztonsági
kockázat felelőssége alól.
Korábban emiatt nagy félelmünk volt,
hogy egy kiágazás létesítése, vagy egy
egyszerű vágánykapcsolati módosítás
több 10 milliós biztosítóberendezési költséggel jár majd, csak a szoftvercsere
miatt. Az elmúlt 10 évben a 25. sz. vasútvonalon nem volt olyan „erős” vágy egy
ilyen átalakításra, hogy annak költsége
miatt ezt problémaként éltük volna meg.
A gyártó szerint lenyilatkozott paraméterek alapján várhatóan 30–35 év egy ilyen
berendezés élettartama. Ezt az időszakot
jó előrelátással és jó szervezéssel 1–2
ilyen okú szoftvermódosítással át lehet
vészelni. A szoftvercserék pedig amúgy
maguktól is jönnek. Jóllehet a vasútvonalon az elmúlt években az ETCS L2
telepítése miatt is volt több szoftverfrissítés, de az elmúlt 10 évben összesen 96
alkalommal állítottuk le emiatt valamelyik
ELEKTRA I. berendezésünket a 13-ból
(és akkor a felülvezérlés szoftvercseréit
még nem is adtam hozzá). A gyártótól való
függés ugyanakkor nem csak a szoftverrel kapcsolatban jelentkezik. A Thales a
telepített szekrények hátfalát a saját plom-

bájával látja el, amivel meggátolja annak
leszedését, valamint a berendezés backpaneljeihez és a vezetékezéséhez való
hozzáférést. A meghibásodott kártyákat
és részegységeket kizárólagosan Ő javíthatja, vagy javíttathatja. Így ezeket a rendszereket nem tudjuk nélküle üzemeltetni.
Ez a függés persze nem egyedi, és nem
is idegen ma már a szakmától. Ugyanakkor fontos ide tenni: azáltal, hogy ezeket a
problémákat csak a másik féllel megkötött
szerződésen keresztül tudjuk kezelni, automatikusan a műszaki tevékenység fölé
helyeződik egy gazdasági-jogi protokoll.
Ettől sajnos sokak számára a „szakma”
lesz kevésbé fontos.
De, hogy ne ezzel a negatív hangvétellel fejezzem be, az új berendezések
számos előnyéből szeretnék kiemelni
kettőt. Az egyik, hogy a berendezések
felépítésének köszönhetően már gyárilag
tartalmazzák a felülvezérlés lehetőségét,
amit az információs hálózatok fejlődésével távolról is megoldhatunk. Ennek köszönhetően az ilyen rendszerek alapból
rendelkeznek a KÖFI funkcióval. A másik,
hogy ezekhez a berendezésekhez gyári
tartozékként jár a diagnosztika, amivel
század másodperc pontossággal vissza
tudjuk követni a teljes rendszer működését. Ezzel a funkcióval már a kezdetek

óta ismerkedem, foglalkozom. Az első 4
állomás üzembe helyezése után, a tenderkiírásnak megfelelően, a vállalkozónak
távdiagnosztikai munkahelyeket kellett
letelepíteni Szombathelyre. A szállítónak
tett javaslatom alapján nem a diagnosztikák pont-pont rendszerű meghosszabbítása valósult meg, hanem egy adatgyűjtő
szerverrel támogatott strukturált hálózat
került kialakításra. Ebbe a hálózatba integráltuk a későbbiek során a többi (9)
biztosítóberendezés diagnosztikai munkahelyét is. A rendszer lehetővé tette,
hogy a kialakított végpontok bármelyikéről el tudjuk érni a többi gépet, vagy akár
a szerveren tárolt korábbi adatokat. Ma
ez már természetes, sőt a VPN és a mobilhálózatok segítségével akár útközben
is nyomon követhető a rendszer bármely
elemének működése. E tekintetben azonban van még hová fejlődnünk. Például az
összegyűjtött és tárolt adatokból, különféle adatbányászati módszerekkel, a berendezés öregedésére, elhasználódására
utaló információkat kaphatunk, vagy akár
a működési darabszámok alapján, a nagyszámok törvényét követve, az előfordulási
esetek valószínűségének megfelelő előrejelzéseket tudunk adni. Ezáltal már nem
csak az elképzelt „üveggömb” áll majd
rendelkezésünkre a jövő megjóslásához.
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A felsővezetéki rendszer további aktuális kérdései
Mottó: „Ha egy rendszerbe javítási szándékkal „belepiszkálnak”,
akkor az vagy megjavul, vagy nem, de leginkább tovább romlik”
ARTHUR BLOCH: Murphy törvénykönyve.
(Murphy’s Law and other reasons why things go wrong
© Price/Stern/Sloan Publishers, Inc. 1982, 1983

CSOMA ANDRÁS

1. Bevezetés
Napjainkra egyre nagyobb aktualitása
van a nagyvolumenű személy-, teherés áruszállítás mind gazdaságosabb,
környezetbarátabb technológiával való
lebonyolíthatósága kérdéskörének. Az
ennek érdekében folyó fejlesztési folyamatok eredményei (pl.: akkumulátoros,
tüzelőanyag-cellás vontatójárművek megjelenése) alapvetően nem változtatják
meg azt a régen kimondott tényt, hogy
környezetbarát üzemeltetés mellett,
nagy elegytömegek nagy sebességű
továbbítása, kis fajlagos üzemköltség,
kedvező energiafogyasztás mellett
csak villamos vontatással teljesíthető!
A gyakorlati tapasztalatok megerősítik
továbbá azt is, hogy a villamos vontatás alkalmazása esetén növekszik a minőségi,
utasbarát szolgáltatási színvonal, (menetidő-csökkenés, környezetkímélő szállítás
és korszerű, üzembiztos energiaellátás,
magasabb szintű rendelkezésre állás), továbbá a korszerű vezérlésű villamos vontatási rendszer adottságai lehetővé teszik
a menetvonalra energetikailag optimalizált elegytovábbítás alkalmazását.
A „régi időkben” a MÁV saját, vasútspecifikus, tervezéssel és az alkalmazandó technológiák kidolgozásával és a
villamos vontatási rendszer létesítésével
foglalkozó szervezettel rendelkezett. Az
itt dolgozó nagy felkészültségű és jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkező
szakemberek egymással napi konzultatív
kapcsolatban végezték a munkájukat, és
ennek keretein belül a vonatkozó előírások, illetve az azokban szükségessé váló
módosítások, az újszerű dolgok és technológiák számos esetben az Ő aktív közreműködésükkel, de minden esetben az
Ő tudtukkal kerültek kidolgozásra, illetve
bevezetésre, és általuk az „első kézből
szerzett” ismeretek alapján került alkalmazásra.
Az elkészült rendszerek megfelelőségének a vizsgálatát szintén a MÁV saját
nagy felkészültségű és jelentős gyakorlati
tapasztalattal rendelkező szakemberei
végezték.
Az időközi változások miatt napjainkban megélt „új időkre” megváltozott a
helyzet. Az egyes projektek előkészítése,
V
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kiírása, tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos tevékenységek, az elkészült
rendszerek megfelelőségének a vizsgálata már alapvetően nem a MÁV keretein
belül történik. A kivitelezési tevékenység
is gyakorlatilag kikerült a MÁV kereteiből,
és azokat – a MÁV szempontjából tekintve – alapvetően külső vállalkozók végzik.
A vasúti rendszerekhez, illetve a vasút
közelében elhelyezkedő rendszerekhez
szükséges építőelemeket is egyre több,
egyre szerteágazóbb tevékenységi körrel
foglalkozó beszállítók biztosítják.
A MÁV keretein kívüli egyre inkább
megoszló, tervezői, kivitelezői és beszállítói kör között a „régi idők” esetén megszokott elvárható szakismeret és gyakorlat rendelkezésre állása, illetve az aktuális
előírásokra vonatkozó információáramlás
az „új időkben” sajnálatos módon nem
minden esetben teljesül maradéktalanul.
Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy
amíg a „régi időkben” a vasúttal kapcsolatba kerülő külső szervezetek tevékenységükben igyekeztek minél nagyobb
mértékben figyelemmel lenni a vasútüzem
sajátosságaiból eredő előírások betartására, addig az „új időkben” a szervezetek
– feltehetően az új struktúrájukból adódóan csak a saját előírásaik és érdekkörük
teljesítésére koncentrálva – egyre kevésbé törekednek a vasútüzem sajátosságaiból eredő előírások betartására. (pl.: a
transzferpotenciál-kihordozás MSZ EN
50122 által tiltott kialakulására).
Ezért a napjainkban jelentkező problémakörök megoldásának, az eltéréskezelésnek az elősegítésére a továbbiakban –
a teljességre való törekvés igénye nélkül
– áttekintjük a napjainkban több esetben
vitatott, problémát okozó főbb kérdések
ok-okozati összefüggéseit.

2. A villamos vontatási rendszer
A nagyvasúti vontatási rendszer célja
– a vasúti személy- és áruszállítás adta
követelményeknek eleget tevő vontatási
mód alkalmazhatóságának megteremtését követően – a felmerülő szállítási és
fuvarozási feladatok ellátására alkalmas
vontatójárművek üzemének biztosítása.
Ezen belül a nagyvasúti villamos vontatási rendszer esetében, a teherfuvarozással és a személyszállítással összefüggő villamos üzemű vontatási mód
alkalmazhatóságát kell biztosítania.
A villamos vontatási rendszer alapvetően
három fő részből (2.1. ábra) tevődik öszsze:
– A villamosan térben és időben változó
terhelést jelentő és az elvárt vontatási
feladatot ellátó villamos mozdonyokból.
– A mozdonyok felé az energiaátvitelt és a
megfelelő kialakítása által a mozdonyok
áramszedős energiavételezését biztosító villamos felsővezetékhálózatból.
– A villamos energiát az erőművektől átvevő, elosztó és a szükséges átalakítást (transzformációt) követően a vontatási rendszer kitáplálását biztosító
alállomásokból.
Az első bekezdés szerint körülírt „jármű
alrendszer” mindazokat a mobil berendezéseket tartalmazza, amelyek az
energiaellátási alrendszerből vételezett
villamos energiát mechanikai energiává
átalakítva lehetővé teszi valamely jármű
önmagában vagy valamely vonat vontatójárműveként való mozgatását.
A további két bekezdés által körülírt
„energiaellátási alrendszer”, mindazokat a helyhez kötött létesítményeket és
berendezéseket tartalmazza, amelyek a
vontatójármű villamos energiaellátásához
szükségesek.
Az energiaellátási rendszer egyik
alapvető fontosságú részét a vontatási
alállomások alkotják, amelyeknek a villamos vontatási módhoz szükséges energia

2.1. ábra: A villamos vontatási rendszer részei

biztosításán túl - a megfelelő kitáplálási
védelmeik által - alapvető fontosságú szerepük van az energiaátviteli utat jelentő
hosszláncrendszer villamos túlterhelés
elleni védelmében, illetve a megfelelő kitáplálási mód lehetővé tételével a villamos
mozdonyok működéséhez szükséges üzemi feszültségtartomány biztosításában.
Az energiaellátási alrendszernek második alapvető eleme, a megfelelő energiaátviteli utat biztosító áramkör, amelyet a
villamos vontatási felsővezetékhálózat
és a vontatási áramkörnek a záródását
biztosító földági áramvisszavezető hálózat alkot. A villamos vontatási felsővezeték-hálózatnak a megfelelő villamos
paraméterei alapján biztosítania kell a
megfelelő „távvezetéki jellegű” energiaátviteli utat a táppont és a fogyasztó között.
Ennek megfelelően „kőbe vésetten”
igaz az, hogy a villamos vontatási rendszer megfelelősége a „jármű alrendszer” és „energiaellátási alrendszer”
egyedi, és együttes megfelelősége esetén mondható csak ki. A megfelelőség
megállapításánál viszont figyelemmel kell
lenni arra is, hogy a nemzetközi szállítási
piacban résztvevő vasutak – a kölcsönös
átjárhatóság biztosítása érdekében –
nemzetközi szervezetekbe tömörülve, a
rendszer kialakítására vonatkozólag közös határozatokat és ajánlásokat fogalmaznak meg.
A kölcsönös átjárhatóság egy vasúti
rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi a rendszer pályahálózatán az
előírt teljesítményt elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását. Ez a képesség azoktól a szabályozási, műszaki
és üzemeltetési feltételektől függ, amelyeket a közösen kimunkált és elfogadottak szerint az alapvető követelményeknek
való megfelelés érdekében be kell tartani.
Az EU tagvasutak vonatkozásában az
alapvető követelmények, az Átjárhatósági Műszaki Előírásokban, a továbbiakban: ÁME, vagy az eredeti megfogalmazás szerint TSI (Technical Specification
for Interoperability) által meghatározott,
az átjárhatóság szempontjából nélkülözhetetlen szabályozási, műszaki vagy üzemeltetési követelmények.
Mivel a villamos vontatási rendszer
alapvető fogyasztói a jármű alrendszerhez tartozó, térben és időben változó
terhelést jelentő villamos energiát igénylő
járművek, vontatójárművek, avagy összefoglalóan a villamos mozdonyok, ezért
minden helyhezkötött berendezés annak
érdekében, illetve olyan módon létesítendő, hogy az villamos mozdonyok előírásszerű üzemeltethetőségét lehetővé tegye.
Az EU-területére vonatkozólag a kölcsönös átjárhatóság biztosítására a villamos mozdonyok kialakításának meg kell
felelnie a LOC&PAS TSI által előírtaknak.
Ebből adódóan EU-területére vonatko-

zólag az „energiaellátási alrendszer”
és ezen belül a villamos vontatási
felsővezetékhálózat kialakítását és
fenntartását olyan módon kell elvégezni,
hogy az lehetővé tegye a LOC&PAS TSI
előírásait teljesítő villamos mozdonyok
működtethetőségét.
2.1. Létesítmények elhelyezhetősége
Amíg a járművek esetében alkalmazandó
nyomtávra, az általuk elfoglalt űrszelvényre, a tengelynyomásra vonatkozó előírások alapvetően a pályahálózat, és az
infrastruktúra kialakításával foglalkozó területet érintik, addig a villamos üzem biztosíthatósága érdekében további szempontokat is figyelembe kell venni.
Az alap referencia űrszelvényhez viszonyítottan megadott szabadon tartandó
űrszelvény határait a villamos vontatás tulajdonságaiból eredően módosítani szükséges.
Egyrészt az áramszedő szabad áthaladásának lehetővé tételére – az üzemelő
áramszedő által elfoglalt – a szakirodalomban „áramszedő kéményként” nevesített területtel meg kell növelni a szabadon tartandó űrszelvény kiterjedését.
Másrészt a nagyfeszültségű rendszer
alkalmazásából adódóan az üzemszerűen
feszültség alatt álló elemekhez viszonyítottan (és ebbe beleértendő az időszakosan áthaladó áramszedő is) környező
infrastruktúra létesítmények felé – a villamos átívelés biztonsággal való kizárására
– szintén meg kell növelni a szabadon tartandó űrszelvény kiterjedését.
Az előzőek alapján valamennyi a villamos vontatási rendszerrel ellátott vonalszakaszon, bármely létesítmény tervezésekor, illetve kivitelezésekor fokozott
körültekintéssel kell gondoskodni a villamos üzem miatt módosuló szabadon tartandó tér határain kívül való elhelyezkedés megteremtéséről.
2.2. A felsővezeték-rendszer
kialakítása
A felsővezeték-hálózat alapvető alkotóelemét jelentő felsővezetéki hosszláncszakaszok, egy – az adott vasútvonalszakasz vasútüzemi és környezeti adottságait
figyelembe vevően – meghatározott követelményrendszert teljesítő, az üzemeltető által tipizáltan bevezetett konstrukciós rendszernek megfelelően kerülnek
kialakításra.
Valamely szempontrendszernek eleget tevően, egy meghatározott konstrukciós rendszerben kiépített felsővezetéki
hosszláncszakaszokból kialakított felsővezeték-hálózatra való hivatkozáskor a
szakzsargon – értelmezés szempontjából
azzal gyakorlatilag azonosként kezelve –
általános jelleggel a felsővezeték-rendszer megnevezést is használja.

A meghatározott konstrukciós rendszerben kiépített felsővezetéki hosszláncnak mechanikai kialakítása és geometriai paraméterei alapján, a villamos
jármű álló, és a pályára engedélyezett sebességhatáron belüli haladó helyzetében
is biztosítania kell a megfelelő minőségű
csúszóáramszedős energiavételezést.
A kölcsönös átjárhatóság biztosítása érdekében, az alkalmazandó áramszedőre és az áramszedési követelményekre vonatkozó előírások alapvető
követelményrendszert jelentenek az
energia-alrendszer kialakítására. Szűkebben véve az energia-alrendszer kialakításának a szempontjából, az alkalmazott áramszedő geometriából adódó,
illetve a villamos energiaigényből eredő követelményeknek való megfelelés
alapvető fontosságú.
2.2.1. A felsővezetéki hosszláncok
oldal irányú nyomvonalvezetése
A felsővezetéki hosszlánc áramszedővel
érintkező munkavezetékének a vágány
feletti geometriai elhelyezkedését, az
adott szakaszon haladó áramszedő lehetséges működési tartományaihoz illesztetten kell meghatározni. Ennek során
figyelemmel kell lenni a jármű és a pálya
adottságaiból eredő hatásokra, illetve a
felsővezetékrendszer kialakítására és az
annak a nyomvonalvezetését befolyásoló
külső behatásokra is (pl.: szélkifúvás).
A LOC&PAS TSI előírásainak megfelelően a kölcsönös átjárhatóság szempontjából a maximális szerkesztési szelvényen
belüli keresztmetszettel szerkesztendő
villamos jármű tetejére, az áramszedőt
olyan módon kell elhelyezni, hogy az egy
függőleges és oldalirányú geometriai határokkal rendelkező működési tartományon (mechanikai referencia szelvény)
belül tegye lehetővé a csúszó áramszedő
munkavezeték kapcsolatot. Az előírásnak
megfelelően a villamos jármű tetejére
épített áramszedőknek legalább 2000
mm kiterjedésű üzemi működési tartománnyal kell rendelkeznie.
Az EN 50367 szabványban meghatározottan, Európában alapvetően a 1950
mm és 1600 mm szélességű áramszedőfej, illetve az ehhez tartozó áramszedő
geometria típus használatos.
Az áramszedő – a járműszerkezet, valamint a kerék és az aktuális pályaszakasz
kapcsolódási adottságaitól függően – a
vágányjáró sík feletti növekvő magassági helyzete mellett az áramszedő paletta egyre nagyobb mértékű oldalirányú
elmozdulásával kell számolni. Az ENETSI, illetve az UIC 606 szabvány, által
megadott ajánlás és számítási módszer
alapján meghatározható az egyenes pályaszakaszokon, illetve az ívekben – adott
túlemelési érték mellett – álló és a pályáV
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ra engedélyezett sebességgel áthaladó,
centrifugális erőhatásoknak kitett járműrendszer révén kialakuló állapotot is
figyelembe vevő oldalirányú elmozdulás
mértéke.
Az oldalirányú elmozdulások magasságtól függő mértékének és az áramszedő paletta munkavezeték kapcsolódására
kialakított szakaszának az ismeretében
– magassági és a vágánytengelyhez viszonyított oldal irányú kiterjedésében –
meghatározható az a tartomány, amelyen
belül normál üzemi helyzetben (nincs
járműszekrény és áramszedő elmozdulás) az áramszedő erre kialakított szakaszán biztosítható az elvárt minőségű
csúszóáramszedős energiaátvitel (2.2.
ábra kék tartomány).
A 2.2. ábra példaként bemutatott értékei egy viszonylag kedvezőtlen adottságú paraméterek esetére mutatják be az
1950 mm széles áramszedő által elfoglalt tér határait (az áramszedő által meg-

határozott „kéményt”), valamint a munkavezeték áramszedő együttműködésnek
az áramszedő paletta által meghatározott
tartományon belőli tartása esetén a munkavezeték vágánytengelyhez viszonyított
elhelyezkedésének a szélkifúvás esetén
is biztosítandó szélső értékeit.
Ennek megfelelően a felsővezetékrendszer konstrukcióját, az alkalmazott
építőelemek méretét, az azok esetében
alkalmazott feszítő erőket, illetve a felsővezetéki hosszláncokat tartó elemek távolságát olyan módon kell megválasztani,
illetve kialakítani, hogy azoknak a vágányjáró sík feletti magassági és oldal irányú
elhelyezkedése – a munkavezetékre ható
szélkifúvás és a jármű által együttesen kiváltott oldalirányú kitérés esetén is (2.2.
ábra zöld „max. kitérés szél+jármű” megnevezésű tartomány) – illeszkedjen az
áramszedő-paletta magasságtól függő
működési tartományához. Ekkor az áramszedő–munkavezeték kapcsolat még az

áramszedő-paletta villamosan vezető, de
a normál esetben nem használt, szénbetéttel nem rendelkező szakaszára esik.
A 2.2. ábra alapján kimondható, hogy
a munkavezeték megnövekvő magassági
nyomvonalvezetéséhez csökkenő, illetve
lecsökkenő magassági nyomvonalvezetéséhez megnövekvő áramszedő–munkavezeték együttműködési tartománnyal
lehet számolni.
A megnövekvő munkavezeték-magasság az utasok, illetve a rakományokhoz
viszonyítottan megnövekvő villamos szempontú biztonságot eredményez, viszont
kisebb oldal irányú munkatartomány alkalmazható, amely gyakoribb megfogási pontok létesítését, illetve rendszerében módosítandó felsővezeték-kialakítást igényel.
A csökkenő munkavezeték-magasság
esetében az előzővel ellentételes hatás
alakul ki, de itt fokozottan kell figyelembe
venni a villamos szempontú utas- és rakománybiztonsági szempontokat.

2.2. ábra:
Az áramszedő-paletta és a munkavezeték üzemszerűen biztosítandó együttműködési tartományának magasságtól való függés
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2.2.2. A felsővezetéki hosszláncok
magassági nyomvonalvezetése
Az előzőekhez illeszkedően kerül az MSZ
EN 50199 szabvány által értelmezésre a
munkavezeték magassági elhelyezkedésére vonatkozó fontosabb értékek meghatározása.
A munkavezeték legnagyobb magassága, az az érték, amelyet a munkavezeték élettartama során – normál üzemi
állapotban - semmilyen lehetséges esetben sem halad meg.
A munkavezeték legnagyobb tervezési magassága, a felső határérték –
amely az áramszedő felső működési határát jelentő érték alatt – az áramszedővel
járt munkavezeték esetlegesen kialakuló legmagasabb pozíciójának figyelembevételével kerül meghatározásra.
A munkavezeték legkisebb magassága az az érték, amelynek a szintje alá
a munkavezeték élettartama során – normál üzemi állapotban – semmilyen lehetséges esetben sem kerül.
A munkavezeték legkisebb tervezési magassága az az alsó határérték,
amely a munkavezeték legkisebb magasságát jelentő határ felett az áramszedővel járt munkavezeték esetlegesen
kialakuló legkisebb pozíciójának figyelembevételével kerül meghatározásra.
A tervezési magasság alsó határértéke
– az esetleges átívelések elkerülése érdekében – minden esetben biztonsággal
nagyobb kell, hogy legyen a minimális magasságnál.
A kölcsönös átjárhatóság szempontjából az akadálymentes közlekedésnek az a
feltétele, hogy az üzemelő áramszedő és
munkavezeték kapcsolat vágányjárósík
felett kialakuló magassága a lehetséges
tervezési magasság tartományon belül
maradjon!
A munkavezeték névleges magassága a munkavezeték legkisebb és a
legnagyobb tervezési magassága közötti
tartományban, a pályahálózat üzemeltetője által a pályahálózatára vonatkozóan jellemző magassági adatként
meghatározott és a kölcsönös átjárhatóság terén érintett tagvasutak felé
hivatalosan közzétett érték.
A kölcsönös átjárhatóság biztosíthatósága érdekében az EN50119
szabvány, utal az EN50367 szabvány
váltakozóáramú felsővezeték-rendszerre
vonatkozó ajánlásainak alkalmazására.
Ennek megfelelően a maximális munkavezeték-magasság 6200 mm értékkel,
a minimális munkavezeték-magasság
4950 mm értékkel és a névleges munkavezeték-magasság 5000–5750 mm
közötti értékkel veendő figyelembe.
A szélsőértékeken belül viszont további szempontokat figyelembe vevő üzemi
tartományon belüli elhelyezkedés is meghatározható. A villamosított rendszer üze-

meltetője által, az EN 50119 szabvány
előírásait általánosan kielégítő magassági nyomvonalvezetéssel létesített felsővezetéki hosszlánc munkavezetéke, a
környezeti, üzemeltetési adottságok vagy
költségkihatások miatt (felüljárók, alagutak, rakodóvágányok stb.) az általánosan alkalmazott névleges magasságól
eltérő – a TSI előírásait kielégítő tartományon belüli – tervezési magassággal is
tervezhető, illetve létesülhet.
A névleges magasság – amelynek az
értékét az EN50367 szabvány célszerűségi okokból az áramszedő 4500–6500
mm-es működési tartományának középső szakaszához illesztetten 5000–5750
mm közötti értéktartományon belül megválaszthatónak javasol – a vonalszakasz
magassági vonalvezetésére jellemző
érték. Ennek a megadott tartományon
belüli bármely értéke egyenértékűen biztosítja a kölcsönös átjárhatóság feltételeit.
Az EU vonatkozásaiban betartandó
INF-TSI, illetve ENE-TSI előírásai alapvetően csak az áramszedővel közvetlen
kapcsolatba kerülő munkavezeték nyomvonalvezetésére adnak ajánlásokat, de a
rendszer további kialakítására vonatkozóan nem.
Amikor a pályahálózat üzemeltetője
a pályahálózatára vonatkozóan jellemző
magassági adatként meghatározott ún.
névleges magassági értéket meghatározza, és azt a kölcsönös átjárhatóság terén
érintett tagvasutak felé hivatalosan közzéteszi, azzal a tagvasutak felé egyben
a felsővezeték-rendszerére vonatkozólag
számos kötelezettségvállalást is kinyilatkoztat! Nyilatkozatával a pályahálózat
üzemeltetője egyben azt garantálja, hogy
olyan paraméterekkel rendelkező felsővezeték-rendszert – azaz a munkavezeték,
a tartósodrony, a felfüggesztési mód, a
szerkezeti kialakítás, az alkalmazott anyagok és szerelvények megválasztása révén, illetve az alkalmazott feszítő erők által
jellemezhető, tipizált és minősített felsővezeték-rendszert – alkalmaz, amely
esetében a „névleges munkavezeték-magasságban” biztosított a LOC&PAS TSI
előírásait teljesítő áramszedős járművek
problémamentes üzeme.
A villamosított rendszer üzemeltetője, a területén alkalmazott és minősített felsővezetékrendszer adottságainak
figyelembevételével az új szakasz villamosításának, illetve a meglevő hálózat
rekonstrukciójának tervezéséhez kiindulásképpen – a névleges munkavezetékmagassághoz tartozóan – megadja a
tervezendő felsővezeték-rendszer paramétereit. Ennek alapján a tervezőnek
a kiírásban előírt, tipizált és minősített
felsővezeték-rendszernek – a kiírásban
megadott és előírt méretezési eljárásnak
megfelelően – az adott helyszínre való
installálását kell elvégeznie.

A tervezési folyamat részeként, az adott
rendszerű felsővezetéki hosszláncokat
alkalmazva az elvárt csúszóáramszedős
kapcsolat biztosítása érdekében a tervezőnek – a pálya nyomvonalvezetéséhez
illeszkedően – meg kell adnia a hosszláncok vágányjárósík feletti magassági
és oldalirányú nyomvonalvezetését, a helyenként alkalmazandó megfogási távolságokat (oszloptávolságokat) továbbá a
megfogási pontok esetében alkalmazandó „kígyózási” értékeket.
A felsővezeték-tervezési gyakorlat
szerint a hosszlánc adottságaiból, az alkalmazott kígyózási mértékéből, továbbá a magassági nyomvonalvezetésből
és a környezeti hatásokból számítható a
szélkifúvást figyelembe véve az adott pályaszakaszra – annak ívviszonyaitól függően alkalmazható – legnagyobb megfogási vagy oszloptávolság.
Ennek meghatározására a tervező részére két lehetségesen járható út áll rendelkezésre.
Az egyik esetben, az adott szakaszra érvényes mértékadó szélsebességekből kiindulva oszlopközönként egyedileg
kiszámolva kerül meghatározásra az ott
alkalmazandó oszloptávolság.
A másik, a gyakorlatban általánosabban használt esetben, az adott szakaszra
érvényes mértékadó szélsebességekből
kiindulva a pálya ívviszonyainak függvényében az adott rendszer névleges
magasságához tartozóan kiszámolt határértékeknek megfelelően összeállított
oszloptávolságok és a hozzájuk tartozó
kígyózási értékek kerülnek előzetesen
meghatározásra és táblázatos formában kiadásra. Az ilyen módon előkészített táblázatok az előírt kígyózási mérték
figyelembevétele mellett az egyenes
nyomvonalvezetéshez tartozó maximális
oszloptávolságból kiindulva a csökkenő
ívsugarakhoz tartozó lecsökkentett mértékű oszloptávolságok megadását túl egyben a vonali (ún. mechanikai) és az állomások előtti (ún. villamos) szakaszolások
esetén alkalmazandó oszloptávolságokat
és kígyózási értékeket is megadják.
A 2.2. ábra alapján követhetően viszont
ki lehet mondani, hogy a „névleges” felsővezeték-magasságtól eltérő magassági nyomvonalvezetés esetén is „van
élet”. Azaz, ha valamely okból a névleges
magasságtól eltérő felsővezeték-magasság alkalmazása válik szükségessé, akkor
ezt „tervezetten” meg lehet tenni.
A tervezett szót itt ki kell emelni, mert
az ilyen – a névlegestől eltérő – „tervezési magasságú” helyzetben a felsővezeték-rendszer kialakítását a tervező által megadottan módosítani kell ahhoz,
hogy azáltal továbbra is biztosított legyen a LOC&PAS TSI előírásait teljesítő
áramszedős járművek problémamentes
üzeme.
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A továbbiakban a 2.2. ábra alapján
követhetően belátható az is, hogy a
névleges felsővezeték-magasságnál
alacsonyabb tervezési magasságok
esetén a névleges magasság esetére
kidolgozott kígyózási értékek és oszloptávolságok gyakorlatilag változtatás nélkül
alkalmazhatóak. Illetve, mivel a vágányjáró sík feletti lecsökkenő magasság esetén az áramszedő–munkavezeték együttműködési tartománya megnövekszik és
az alacsonyabb szinten lecsökkenő mértékű szélsebességgel és ebből adódóan
lecsökkenő mértékű torlónyomással lehet
számolni, a névleges magassági értékhez
magadott oszloptávolságokhoz képest
tervezett módon megnövelt oszloptávolságok esetén is biztosítható az elvárt minőségű csúszóáramszedős kapcsolat.
A névleges felsővezeték-magasságnál magasabb tervezési magasságok
esetén viszont figyelemmel kell lenni arra,
hogy egyrészt a magasabb tartományban az áramszedő–munkavezeték együttműködési tartománya beszűkül, másrészt a vágányjáró sík feletti megnövekvő
magasság esetén megnövekedő mértékű
szélsebességgel és ebből adódóan megnövekvő mértékű torlónyomással kell számolni, amely a felsővezetéki hosszlánc
nagyobb mértékű oldalirányú kifúvását
eredményezi. Ennek figyelembevételével a magasabb tervezési magasságok
alkalmazásakor a névleges magassági
értékhez magadott oszloptávolságokhoz
képest lecsökkentett oszloptávolságok,
vagy a hosszlánc megnövelt előfeszítő
erejének alkalmazását lehetővé tevő módosított felsővezeték-konstrukció alkalmazása esetén biztosítható csak az elvárt
helyzetű és minőségű csúszóáramszedős
kapcsolat.
Az előzőek alapján kimondható, hogy
a LOC&PAS TSI előírásainak megfelelően kialakított villamos mozdonyok határértékként megadott 4500–6500 mm
működési tartományához illeszkedően elvileg kialakítható a csúszóáramszedős
kapcsolatot biztosító felsővezetéki elrendezés.
2.2.2.1. A járművek adottságaitól függő hatások
A gyakorlatilag kialakítható működési
tartományt viszont további szempontok
miatt szűkíteni szükséges. A LOC&PAS
TSI az áramszedőre vonatkozó követelmények pontjában a járművek vonatkozásában a munkavezetékkel való üzemszerű
érintkezési magasságok meghatározása
során figyelembe veszi az adott vágányszakaszra az EN 15273 szabvány szerint
meghatározott méretszelvény – azaz a
továbbításra engedélyezett szállítmány –
kiterjedését is.
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Ennek megfelelően a szabvány:
— a GA és GB méretszelvénynek megfelelő vágányok esetében 4500–6500
mm határon belüli,
— a GC méretszelvénynek megfelelő vágányok esetében 4800–6500 mm
határon belüli, munkavezetékkel való
üzemszerű érintkezési magasság alkalmazhatóságát teszi lehetővé.
A korlátozott működési tartományok kijelölését az indokolja, hogy a vegyes,
teher- és személyforgalmú csatlakozó
vonalakon – amelyeken túlméretes űrszelvényű kocsik, konténereket szállító
kocsik, illetve túlméretes küldemények is
közlekednek – az azok leközlekedtetését
lehetővé tevő GA, GB, GC kinematikus
űrszelvényértékek figyelembevételével,
csak a munkavezeték minimális alkalmazható magasságának a megnövelése
mellett biztosítható az átívelésmenetes
villamos üzem.
2.2.2.2. A környező infrastruktúra
adottságaitól függő hatások
Hidak, felüljárók és útátjárók keresztezése, illetve alagutakon át vezető vonalszakaszok esetében szükségessé válhat – az
üzemeltetett rendszerre általánosan jellemző – névleges munkavezeték-magasságtól eltérő munkavezeték-magasság
alkalmazása. A felsővezetéki hosszláncnak az ezeken a helyeken való átvezetéséhez, a munkavezeték magasságának a
névleges értékéről a módosított értékre
való megfelelő adottságú átmenetét kell
kialakítani.
Mint az előzőekben áttekintettük, a
különféle – a névleges munkavezetékmagasságtól eltérő – tervezési magasságok esetén a megfelelő oszloptávolságok
alkalmazása mellett az áramszedő működési tartományán belül elvileg biztosítható
a TSI által előírt csúszóáramszedős kapcsolat.
A szükségessé váló magassági nyomvonalvezetés módosítási igénye esetén a
problémát az jelenti, hogy az eddigiekben
gyakorlatilag a statikus helyzetű, azaz az
álló, illetve alacsony sebesség mellett
mozgó áramszedő esetében vizsgáltuk

a megfelelőséget, de az átmeneti szakaszokon mozgó, a statikusan elfoglalt
helyzetéhez képest függőleges irányba
elmozdulásra késztetett helyzettel állunk
szemben.
Az egyre növekvő sebességgel haladó áramszedő esetén – ezt részleteiben
most vizsgálva – az áramszedő-paletta és
a további építőelemek tömegei, az egyes
elemek közötti kapcsolat rugalmassági és csillapítási tulajdonságai miatt az
áramszedő helyzetének egyre rövidebb
idő alatti megváltoztatásához egyre nagyobb mértékű erőhatások lépnek fel. A
felsővezetéki hosszlánc munkavezetéke
és az áramszedő-paletta között kölcsönösen ható megnövekvő erők, megnövekvő
mértékű terhelést jelentenek a felsővezetéki hosszláncra, illetve az áramszedőre.
A megfelelő minőségű csúszóáramszedős kapcsolat biztosítása érdekében,
illetve az áramszedő és a hosszlánc építőelemeinek a mechanikai terhelhetőségi
határai miatt a magasságváltozásból eredő erőhatás mértékét célszerűen korlátozni szükséges.
Az átmeneti szakaszokon fellépő
igénybevétel korlátozása célszerűen a
magassági nyomvonalvezetés sebességtől függő mértékének a korlátozása révén
érhető el.
A LOC&PAS előírási szerinti áramszedő adottságaiból kiindulva az MSZ EN
50119 szabvány az alkalmazott sebességtartománytól függően meghatározott
maximálisan még megengedhető lejtési és lejtésváltozási mértékeket ad meg
amelynek értékeit a 2.1. táblázat tartalmazza.
Nagysebességű vonalakon, ahol a
sebesség nagyobb mint 250 km/h, a
munkavezeték lejtésváltozása nem megengedett, állandó mértékű vágányjárósík
feletti állandó magasságú munkavezeték nyomvonalat kell tervezni. (Az ilyen
vonalak esetében kizárt a vegyes üzem,
ahol személy- és teherforgalom is van,
továbbá nem megengedett a szintbeli
útátjáró alkalmazása.) A nagysebességű
vonalak különleges kialakítású hosszláncrendszert igényelnek, mert ezek ese-

2.1. táblázat

tében a 120 km üzemi sebességet nem
meg haladó rendszerekhez viszonyítva
számos, jelentős dinamikai erőhatást
eredményező szempontot (a felsővezeték-rendszeren kialakuló lengéseket,
hullámjelenségeket, az áramszedőre ható
aerodinamikai hatásokat, a munkavezeték
helyi deformálódottságából eredő erőhatásokat stb.) is figyelembe kell venni az
előírt minőségű áramszedés biztosítása
érdekében.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni
arról a tényről, hogy a magasságváltoztatás mértékére vonatkozó korlátok nem
az áramszedő–munkavezeték kapcsolat
2.2. ábra szerint részletezett oldalirányú
működési tartományának adottságaiból
eredően, hanem az áramszedő–munkavezeték kapcsolat dinamikus hatásainak
korlátozása miatt szükségesek.
A MÁVSZ 2922-1995 számú, „Vasúti
felsővezeték, Létesítési előírások és követelmények” megnevezésű MÁV vállalati
szabvány [ 13.] a „MÁV rendszerű felsővezeték tervezési előírásaként a 2.2. táblázat szerinti lejtések – jelenleg is érvényben levő mértékű – alkalmazását írta elő.

2.2. táblázat

A MÁV tervezési gyakorlatára vonatkozóan előírt értékek a nyíltvonali szakaszokon, az MSZ EN 50119 [1.] szabvány
által előírt értékekkel gyakorlatilag azonos
igénybevétel kialakulását biztosító megoldást eredményeznek, de ugyanakkor
mellékvágányok vagy kis sebességgel
járható vágányok esetében a MSZ EN
50119 szabvány által megadott értékek alkalmazása célszerűbb, mivel ott
műszakileg nem indokolt az 1/200 arányú
lejtés alkalmazása.
Az alacsonyabb sebesség esetén a
MÁV eddigi gyakorlata szerinti lejtésváltoztatás mértékének változatlan értékkel
való megtartását szorgalmazók meggyőzésére javasolt áttekinteni a tartósodrony
nélküli hosszlánc esetét. Az L ≤ 65 (75)
méter mértékű oszloptávolság esetén –
20 méteres segédsodronyhossz figyelembevétele mellett – a 45 (55) méter
hosszúságú középső szakasz belógásának a mértéke 0,22 (0,33) méter, azaz
a tartósodrony nélküli szakaszokon, az
áramszedőnek az előírt 1/200 lejtést
meghaladó mértékű függőleges irányú
mozgássorozatot kell elvégeznie.
Azaz „nem kell félni attól, ha a megfelelő sebességtartomány határait

meg nem haladóan az áramszedőnek
függőleges irányban esetenként el
kell mozdulnia!
A nagynevű régi szakemberek is azon
a véleményen voltak, hogy kifejezetten jó,
ha egy kicsit dolgozik az áramszedő, különösen zúzmarás eljegesedésre hajlamos
körülmények esetén!
2.2.2.3. Az útátjárók kérdése
Az útátjárókban alkalmazandó munkavezeték-magasság kérdése – a vasútállomások esetében alkalmazandó munkavezeték-magasság kérdésével egyetemben
– sajnos más több esetben „lerágott
csont”, de még mindig élénk, nem minden esetben műszaki alapokon nyugvó
vita folyik ebben a kérdésben.
Az ENE-TSI előírásaira hivatkozva számos
6000–5700 mm közötti útátjáróban betartandó magasságértékek „kerültek
napvilágra”. Ezen értékek alkalmazásával
kapcsolatos állásfoglalások megtétele
előtt nem szabad figyelmen kívül hagyni a
következőket:
– Magyarországon Nemzeti Szabályozás
rendelkezik az útátjárók esetén követendő eljárásra, amelyben foglaltak
nem mondanak ellent a TSI által megfogalmazottaknak!
– A Nemzeti Szabályozás (OVSZ I.) [ 11.]
szerinti, illetve a MÁV űrszelvény szabványban [ 9.] előírt értékhez viszonyítottan a magasságcsökkentés előírása
a közúti forgalom biztonságát csökkenti, a nagyfeszültség jelentette veszélyforrás hatóképességét növeli, továbbá
a vasútüzem folytonossága szempontjából további korlátozást eredményez!
– A TSI által hivatkozott EN50122-1
szabvány [ 10.] csak kis- és nagyfeszültségre vonatkozó értéket ad meg!
A nagyfeszültség vonatkozásában – a
többi területen alkalmazott eljárással
ellentétben – ez a szabvány nem tesz
különbséget a 3kV DC, 16 kV AC és a
25 kV AC feszültségű vontatási rendszer között. Ez különösen azért tekinthető aggályosnak mert a 25 kV-os
névleges feszültségű rendszer esetén
az EN50163 szabvány [7.] szerint viszont Umax1=27,5 kV és Umax2=29,5
kV feszültség fennállásával is reálisan
számolni kell!
Az útátjárók esetében az OVSZ-ben
közzétett Magyar Nemzeti Szabályozás
szerint eddig alkalmazott magasság műszakilag maradéktalanul megfelel az ERA
által kiadott TSI előírásokban és az abban
hivatkozott szabványokban előírtaknak.
Az ebben kétkedők meggyőzésére álljanak az alábbiak:
Azok, akik a munkavezeték helyi magassági nyomvonalvezetésének a módosulá-

sa miatt az áramszedő magassági irányú
elmozdulását nehezményezik, azok már
az előzőekben választ kaptak.
Azok, akik az EN 50122-1 szabvány
angol–magyar fordítása alapján az ott leírtakat úgy értelmezik, hogy az útátjárók
esetében egységesen 5750 mm magasság alkalmazandó, azoknak az alábbiak
szerinti szakirodalmi publikációk adnak
iránymutatást.
Egyrészt szakmai értelmezési segítség található Frank Waterlandnak az EN
50122-1 szabványok felhasználói számára összeállított útmutatójában [15.] A
részleteket mellőzve, a szerző a szabvány
felhasználóinak a figyelmét felhívja arra,
hogy az EN 50122-1 szabványban mellékelt diagramok és méretek azon német
nagyvasúti rendszer specifikációin
alapulnak, amelyek 15 kV A.C. rendszerben kerültek villamosításra. Ennek megfelelően rámutat arra, hogy a szabványban
megadottak – korrekt módon – „irányértékként” kerülnek megadásra, és azok
nem feltétlenül alkalmasak a figyelembe
vett német vasúti rendszertől eltérő más
rendszerekre való változtatás nélküli átvételre. A kiadott értelmezés szerint a gyakorlatban a nemzeti vasúti rendszer sajátosságai szerint leszabályozottak alapján
kell eljárni.
Másrészt a szakzsargonban csak
SIEMENS könyvként ismert szakirodalomban [14.] a szerzők egy, az alábbiakban főbb elemeiben összefoglalt példán
keresztül ismertetik a szintbeni útátjárók
esetében alkalmazott német vasúti gyakorlatot.
Kiindulásképpen az kerül rögzítésre,
hogy a kontinentális európai területen a
közúti járművek magassága 4,0 m értékben limitált. Az ezt meghaladó magasságú
szállítmányok „túlméretesként” kezelve
külön leszabályozást igényelnek.
A példa szerint az érintett szakaszon a
munkavezeték névleges magassága
5300 mm.
Az EN 50122-1 szabvány a szintbeni
keresztezések esetére legalább 5500
mm-es munkavezeték-magasság alkalmazását írja elő, amelynél alacsonyabb
érték a munkavezeték esetében esetlegesen kialakuló elmozdulások, a jég és a
zúzmara által létrehozott pótterhes állapot
és a szerelési tűrések, továbbá a későbbi
vágányszabályozások jelentette bizonytalanság esetében sem alakulhat ki!
Ha a felsővezeték üzemi feszültsége
meghaladja az AC 1000V és a DC 1500V
értéket, akkor a szabványnak megfelelően, legalább 1500 mm-es biztonsági
távolságot kell biztosítani a közúti jármű
4,0 méter magasan elhelyezkedő teteje
és a fölötte levő munkavezeték alsó síkja
között. Ha ez valamely okból nem tarthaV
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tó, akkor 1000 mm mértéknél nem kisebb megközelítést jelentő esetben közúti
jelzőtábla kihelyezésével, illetve 500 mm
mértéknél nem kisebb megközelítést jelentő esetben magassági korlátozó kapu
alkalmazásával kell megteremteni az áthaladás során a megfelelő biztonságot.
A szintbeni keresztezésben az útburkolat szintje felett alkalmazandó minimális munkavezeték-magasság azonos a
keresztezett hosszláncszakasz közepén
kialakuló munkavezeték-magassággal.
Ennek ismeretében határozandó meg az
útátjáró által érintett felsővezeték-szakaszt tartó oszlopok tartószerkezeténél
kialakítandó megfogási magasság értéke.
A hivatkozott példában 45 méteres oszloptávolságot figyelembe véve
5,50 m minimálisan biztosítandó magasság, 0,05 m mértékű várható vágányszabályozás miatti többlet, 0,07 m mértékű jégteher miatti belógás növekmény,
0,03 m mértékű szerelési tűrés,
0,05 m mértékű lefelé irányuló
hosszláncelmozdulás, valamint a két függesztő között kialakuló 0,02 m mértékű
belógás figyelembevétele mellett szélcsendes időben, eredményként minimálisan 5,67 méteres megfogási magasság
esetén biztosítható az, hogy az elvárt
5,50 méteres munkavezeték-magasság
minden körülmények között rendelkezésre álljon.
Az így meghatározható megfogási magasság értékét a különféle utánfeszítési
rendszerek esetében a felsővezetéki
hosszlánc mentén kialakuló változó feszítő erő nagyságából eredő bizonytalanság
még tovább növelheti. Ennek megfelelően került a német vasutak 15 kV A.C.
rendszere esetében megállapításra az,
hogy az útátjárók esetében a tartószerkezeteknél 5,75 méternél nem kisebb
megfogási magassággal kerülnek betervezésre a hosszláncok, amely megfogási
pontok szintjeihez a 5,30 méteres névleges magasságú munkavezeték magassági nyomvonalvezetését az EN-50199
szabványban meghatározott lejtési értékek alkalmazása mellett kell szintben hozzáilleszteni.
Figyelembe véve az előző két publikációban foglaltakat „kőbe véshetően
kimondható”, hogy a magyar rendszerű
felsővezeték-rendszer
kialakításában
munkálkodó régi szakemberek körültekintően és szakmailag megalapozottan
jártak el.
A magyar vasutakra az OVSZ I által „névleges” magassági értékként
5700 mm, illetve 6000 mm került megadásra.
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Az EU gyakorlatának megfelelő TSI
szóhasználata, illetve értelmezés szerint az 5700 mm-es érték jellemzően a
nyíltvonali szakaszokra érvényes „névleges” jelleggel, illetve a 6000 mm-es
érték jellemzően az állomási szakaszokra érvényes „névleges” jelleggel, illetve
azon nyíltvonali szakaszok esetére, ahol
nagy gyakoriság mellett fordulnak elő
szintbeni keresztezések „eltérő tervezési magasságként kezelt” jelleggel.
Ugyanis a TSI előírásai szerint a pályahálózat üzemeltetőjének joga van az egyes
hálózatokra vonatkozó névleges értékek
magadására. Szépséghibája az ügynek,
hogy ezt a többi tagvasút felé a pályahálózat üzemeltetőjének közölnie kellett
volna, amely alapján az egyedi országos
eltérésként az előírásban megjelenítésre
kerülhetett volna és most nem állna elő
ez a műszaki indokoknak „jogászkodói”
oldalról ellentmondó helyzet.
A német vasutak gyakorlatán alapulóan
megfogalmazott EN 50122-1 szabványban irányértékként megadott helyzethez
képest mindenképpen indokolt a nagyobb
távolságok alkalmazása, mivel 15 kV AC
és 25 kV AC esetére, a feszültség alatt
álló felsővezetéki elemek és a környezetükben levő földelt pontok között lényegesen eltérő értékek alkalmazását írja elő az
az EN 50119 szabvány
Az EN 50119 szabvány 2 táblázata
15 kV AC és 25 kV AC esetére statikus
esetben 150 és 270 mm, dinamikus
esetben szerint statikus esetben 100 és
150 mm szabadon tartandó távolság alkalmazását írja elő. Ezen alapértékekből
kiindulva, a szabvány a környező hőmérséklettől, páratartalomtól, a légnyomástól, a légszennyezettségtől, a levegő sűrűségétől, valamit az egymás közelében
levő feszültség alatt álló és a földelt pontok anyagától és kialakításától függően az
átütés, átívelés elkerülésére további biztonsági távolság növekmény alkalmazását
javasolja.
Az útátjárókban biztosítandó 5750 mmes elvárt érték forrása – az eddigiek
alapján – valószínűleg a német vasutak
esetében az 5500 mm-es útátjáró feletti minimális munkavezeték-magasság
elérése érdekében a tartószerkezeteknél
alkalmazott minimálisan tervezendő megfogási magasságra vezethető vissza, de
ez hangsúlyozottan nem azonos az útátjáró burkolata felett biztosított minimális
munkavezeték-magassággal.
Ha a 25 kV-os rendszer esetét vizsgáljuk, akkor a statikus kiindulási értéket minimum 120 mm-rel megnövelten
kell kezelni, azaz a német vasutak esetében alkalmazott 15 kV AC rendszer
esetére megahatározott értékek átvétele

25 kV AC esetben fokozott hatóképességű veszélyforrást generálna, amelyet mérnöki szemmel vizsgálva mindenképpen
kívánatos elkerülni.
2.2.2.4. A vasútállomások kérdése
A vasútállomások esetében szakmailag
szintén nem megindokolható a jelenleg érvényes 6000 mm-es magasság
5700 mm értékre „tűzzel-vassal” való lecsökkentési törekvése.
A lecsökkentés révén az utasokra nézve egyrészt megnőne az üzemszerűen
feszültség alatt álló felsővezetéki elemeknek a közvetlen vagy közvetett módon
történő megközelítése által jelentkező
veszélyeztető hatás mértéke, másrészt
megoldatlan problémaként jelentkezne
az állomások területén a vasutat szintben
keresztező útátjárók kezelésének a kérdése.
Arról nem beszélve, hogy ha valaki már
megpróbálta egy meglevő állomási rendszer átalakítását tervezni, illetve kivitelezni, azt nem kell meggyőzni arról, hogy ez
esetenként egy új állomási rendszer létesítési költségeit meghaladó, attól a várható élettartalom vonatkozásában messze
elmaradó eredmény mellett valósítható
meg.

3. Összefoglalás
Összességében megállapítható, hogy a
Magyar Nemzeti Szabályozás szerint eddig alkalmazott magasságértékek műszakilag maradéktalanul megfelelnek az ERA
által kiadott TSI előírásokban és az abban
hivatkozott szabványokban előírtaknak.
És végezetül a még mindig folyó vitás
kérdések vonatkozásában, a szakmai vonatkozású kérdések körültekintő műszaki
szempontokat igénylő megválaszolása
terén mindenképpen megszívlelendő egy
régi nagynevű MÁV-vezető azon intelme,
amely szerint:
„Ha valaki a szakmai vonatkozású
kérdésekben az azokhoz való kellő hozzá nem értését arroganciával igyekszik
palástolni, annak mindenképpen számolnia kell az ebből eredő jelentős mértékű kedvezőtlen gazdasági, üzemviteli
és emberi hatásokkal is!”
Ennek megfelelően nem megengedhető,
hogy a nyilvánvaló műszaki érvekkel kellően alá nem támasztható megoldások
kerüljenek alkalmazásra, az egyes vitás
kérdéskörökben nem műszakilag korrekt
válaszok kerüljenek megadásra, illetve
nem a műszakilag helytálló értelmezések
kerüljenek be a köztudatba.

A MÁV Tervező Intézet mára már nyugállományba vonult, nagy szakmai elismertségnek örvendő volt műteremvezetőjének
a felsővezetéki szakkollégium évekkel
ezelőtti ülésén felvetettek szerint mindent
meg kell tenni annak érdekében, hogy a
szakmai vonatkozású anyagok kidolgozásának, illetve a szakavatott tervezői és
szakértői ismetereket igénylő tervdokumentációk kidolgozásának igénye esetén
a kiírt pályázat nyertesének kiválasztása
vonatkozásában elsődleges szempontként kerüljön figyelembe vételre a megfelelő szakmai hozzáértés és gyakorlat.
A nem azonos szakmai kvalitású pályázók
közötti pénzügyi szempontú döntések
„az olcsó húsnak híg a leve” vagy a számítástechnikában közismert „garbage in,
garbage out (GIGO)” (a szemét bemenet
esetén szemét kimenet jelentkezik) elvek
érvényesülésének a veszélyét hordozzák
magukban.
Sajnálatos módon egyre több – az
előző hatások érvényesülése révén, kellő
szakismeret és gyakorlat hiányában, a kopaszodó szakemberek számára is hajmeresztő – sajátos megoldás születik.
A villamos vontatási rendszerrel kapcsolatos dolgokat szakmailag elkötelezetten és hozzáértő módon művelő szakembergárdának, az elismerésre méltó
mérnöki munkát végző elődök által megindított utat tovább építve azon kell munkálkodnia, hogy ez a számos nehézséget
és számos területre kiterjedő ismeretet
igénylő, rengeteg műszaki szépséggel
rendelkező szakma továbbra is fennmaradjon, és egyre nagyobb számmal „termelődjenek ki” a szakmát értően művelő
és az ismereteket tovább vivő ifjú szakemberek. De az erre irányuló tevékenység
során fokozott figyelemmel kell lenni az
eddig elért eredmények és szakirányú javaslatok mind teljesebb körű érvényre juttatására, illetve az ezeket gátló nem kívánt
hatások elkerülésére.
A célok eléréséhez vezető rögös úton
haladva viszont lezáró gondolatként, egy
másik Murphy törvényt idézve, nem szabad elfeledkezni arról, hogy:
„Semmit sem lehet a kétbalkezesek ellen bebiztosítani, mert a kétbalkezesek
rendkívül találékonyak”
ARTHUR BLOCH:
Murphy törvénykönyve.
(Murphy’s Law and other
reasons why things go wrong
© Price/Stern/Sloan Publishers,
Inc. 1982, 1983
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Weitere aktuelle Fragen des Oberleitungssystems
Dieser Artikel, der sich an die den Themakreis der Eisenbahnelektrifizierung
erörternde Serie, die in den vorigen Ausgaben von „Vezetékek Világa“ sowie „Vasúti Vezetékvilág“ knüpft, resümiert die Ausrüstung des elektrischen Ziehsystems
sowie die Fragen der Verbindung zwischen den Subsystemen des elektrischen
Ziehsystems; diese Fragen gewinnen heutzutage je größere Aktualität. Dem
Beitrag geben die Planungs- und Ausrüstungstätigkeiten bezüglich der heutzutage
laufenden Oberleitungserneuerungs- und Investitionsarbeiten sowie die als tägige
Übung beantwortenden Fragen bei den NoBo-, DeBo-Qualifizierverfahren der
fertiggemachten Systeme Aktualität.
Actual questions concerning catenary systems
This article – referring to serial about railway catenary system published in last
issues of „Vezetékek Világa” and „Vasúti Vezetékvilág” – focuses on questions
about structure of electrical traction system and connection between subsystems
of electric traction. These tasks gets more and more importance nowadays.
Answering for these questions: planning, implementation activities and NoBo,
DeBo certification of catenary renewals - gives the actuality of this article.
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Vasúti balesetek elemzése és tanulságai IV. (1. rész)

A herceghalmi katasztrófa (1916) elemzése
„A baleseteket kiváltó okok egyszerűen csak megismétlődnek!”
Chuck Miller, a repülési balesetvizsgálók „nagy apostola”,
az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB)
volt igazgatójának keserű kifakadása.

FÜSTÖS ISTVÁN

Bevezető
Szakmai körökben az az általános nézet,
hogy ez a baleset a maga 72 (!) halálos
áldozatával a Magyar Vasút legtragikusabb balesete. Elképzelhető, hogy a korábbi időszakban volt ennél súlyosabb
baleset is hazánkban, azonban a máig
fennmaradt és hitelesnek tekinthető adatok alapján valóban ez a legsúlyosabb ismert esemény.
Az elemzésre azonban elsősorban
nem ezért vállalkoztam, hanem a biztosítóberendezési, jelzési és forgalmi tanulságai alapján. Ebben az időszakban
a vasúti forgalom növekedése már-már
kinőtte azokat a kezdetleges megoldásokat, amelyek a „hőskorban” többnyire
spontán alakultak ki. Az idő múlásával a
forgalomszervezési, jelzési és forgalmi
alapelvek újragondolása, fejlesztése vált
szükségessé, hogy a kor forgalmi igényeinek (forgalomsűrűség, sebesség stb.)
megfelelő, de egyben a biztonságot is garantáló vasúti közlekedés valósulhasson
meg. Ezeket a törekvéseket igyekszem
bemutatni ennek a szomorú emlékű tragédiának az elemzésén keresztül, esetenként a konkrét történeten túlmutatva
is. A vasút fejlődése, fejlesztése töretlen,
napjainkban is zajlik. Eközben érdemes
időnként visszatekinteni, és a korábbi időszakok tanulságaival felvértezve haladni
tovább. (Cikksorozatommal e lap keretein belül: 2014/2, 2014/4, 2018/3+4 is
pontosan ez a szándékom: korábbi eseményekből levonni a tanulságokat, hogy
„ne ismétlődhessenek meg” – sajnos
azonban gondozás nélkül az események
10–20–40 év alatt feledésbe merülnek,
ennek megakadályozása az idősebb
szakemberek felelőssége.)
Minden ilyen elemzés egyben a vasút
történetének egy kicsiny szelete is – természetes, hogy az események megértéséhez ismernünk kell az akkori időszakot,
megoldásokat, technológiákat, szokásokat. Ennek a több mint 100 évvel ezelőtt
történt balesetnek az elemzése során például magam is meglepődtem, hogy egyes
műszaki megoldások viszont mennyire
korszerűek voltak már abban az időben is.
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Természetesen nem maradhat el az
ehhez hasonló esetek bemutatása a későbbi időszakból, illetve a közelmúltból is
(ezek persze már csak a cikk második részében). Mert bizony szép számmal lehet
hasonlókat találni („az okok megismétlődnek”), csak szerencsére nem történt
súlyos baleset azokból, bár történhetett
volna.

A tragédia rövid, tényszerű leírása
1916. december 1-jén 0 óra 38 perckor
Herceghalom állomáson, a páratlan számú vonatok átmenő fővágányáról a helyes
bal vágányra, csekély sebességgel, kitérő
irányú váltókon át, szabályos felhatalmazást követően kihaladó, 1308 sz. Grazba
közlekedő, zsúfolásig utasokkal teli személyvonat 4. kocsijába 69 km/h sebességgel beleütközött a Bécs felől közeledő,
és a bejárati jelző Megállj-jelzése ellenére
az állomásba behaladó (a 301.012 psz.
88 t tömegű gőzmozdonnyal továbbított)
3/II („három másod”) számú gyorsvonat.
A nagy sebességgel érkező vonat nagy
tömegű, masszív mozdonya iszonyatos
pusztítást végzett a személyvonat kis kéttengelyes, favázas kocsijaiban, miközben
kettészelte a kihaladó vonatot. A baleset
elhunyt áldozatainak száma az újságok
tanúsága szerint 72 fő volt (akik a helyszínen vagy néhány napon belül belehaltak
sérüléseikbe), a súlyos sebesültek száma
kb. 60 fő, a könnyebb sérültek száma kb.
120 fő. Az esemény okait az alábbiakban
elemzem.

A vasúti környezet
(helyszín és időszak)
rövid ismertetése
Herceghalom állomás a Budapest (Keleti pu.)–Hegyeshalom fővonal középállomása Biatorbágy és Bicske állomások
között. A vonal tervezésének, kiépítettségének egyes jellemzői bizony kihathatnak
a baleset okaira, ezért egy kicsit részletesebben szólok az építés körülményeiről.
A Budapest-Kelenföld pu.–Újszőny
(ma Komárom) közötti vasútvonal létesítése már az 1830–40-es években is felmerült a Budapest–Bécs összekötés kapcsán (t.i „a jobb parton vagy a bal parton”
épüljön-e meg a két főváros vasúti össze-

kötése). Tudjuk, hogy a bal part győzött,
így a balesettel érintett szakasz csak jóval
később került kiépítésre. Több évtizedes
tipródást követően végül a MÁV építette
meg és 1884-ben egy vágánnyal átadta (a kisajátítás és néhány műtárgy már
a második vágány későbbi megépítésére
tekintettel készült). A vonal tervezéskori
célja a megnyitandó bánhidai széntelepek
jövőbeni bekötése volt a főváros felé a
szénszükségletek kielégítésére, de Tisza
Kálmán miniszterelnök vasútfejlesztési
koncepciójába is illeszkedve az Újszőnyig
tartó kiépítéssel a „második bécsi kapcsolat”-ként is szolgált. (Utóbbihoz
szükséges volt az Újszőny–Győr–Bruck
(ad.L.) már korábbról meglévő vasútvonal
MÁV tulajdonba vételére, ami 1882-ben
megvalósult.)
A vonal építése során a nehéz terepviszonyok miatt komoly földmunkákra
volt szükség, a dimbes-dombos tájon, a
Zsámbéki medence nagyjából észak-dél
irányú völgyeit kellett átszelni egy keletnyugat irányú vasútvonallal úgy, hogy közben folyamatos emelkedéssel feljuthasson a Gerecse és a Vértes hegység szűk
nyergébe, és Szár állomáson elérhesse
a vonal legmagasabb pontját. (A vonal
további része a baleset szempontjából
érdektelen.)
A terepviszonyok miatt tehát csak egy
HÉV-jellegű vonalat sikerült létrehozni a
pályakiépítettség tekintetében – a 90 km
hosszú szakasz majdnem fele hosszban
ívekből áll, melyek jelentős része 400 m
sugarú, ami azt jelenti, hogy a pályasebesség legfeljebb 80 km/h lehet. Volt a
pályának olyan helye (pl. a Biatorbágyi
viadukt előtt), ahol csak 320 méterre adódott az ívsugár, állandó 60 km/h lassúmenettel.
A pálya kb. egyharmada erősebb (5
ezrelék feletti) lejtőben/emelkedőben
fekszik. Ez felfelé vontatási nehézségeket
(„vesztett magasság”) okoz, lejtő irányban azonban komolyabb fékezési teljesítményre és sokkal nagyobb odafigyelésre
van szükség – különösen a hosszabb lejtők esetében.
A vonalat az 1898–1900-as években
kétvágányúsították, sajnos „baljárattal”.
Amíg a közúti közlekedésben Magyarországon akkoriban egyértelmű volt a „balra
tarts”, a vasutak esetében vegyes megoldás született határainkon belül. Az első
kétvágányúsított vonalak érdekes módon
még jobboldali közlekedéssel kerültek
átadásra, mint pl. Budapest–Vác (1869)–
Szob (1893) vagy a Budapest–Cegléd

(1869)–Szolnok (1909). Ezekben az
esetekben, a jobbjáratú vonalak további
kétvágányúsítása is (természetesen) jobbjárattal folytatódott. Azonban az 1870-es
évektől az 1910-es évekig megfigyelhető,
hogy a kétvágányú szakaszokat rendre
baljárattal alakították ki: Budapest–Gödöllő (1882)–Hatvan–Miskolc (1888), Budapest–Győr (1884–1902). Itt talán annak is jelentősége lehetett, hogy mindkét
vonal a Keleti pu-ról („Központi Indóház”)
indult ki, és balforgalomra alakították ki
az egész pályaudvart (egykori „indulási
oldal”: Thököly út felől és az „érkezési oldal” a Kerepesi út felől). Azonban 1910
után szinte minden kétvágányú vonalat
már jobbforgalomra építenek ki, és lassan
megindul a balforgalmak átszervezése
jobboldali közlekedésre.
A jobb- vagy balforgalom a jelzők megfigyelhetősége tekintetében különös jelentőséggel bírt a gőzmozdonyok korában.
Ugyanis ezek a mozdonyok hagyományosan úgy lettek kialakítva, hogy a mozdonyvezető állása (akkor még valóban állni
kellett vezetés közben) a mozdony úgynevezett „egyenes állásában” (tehát amikor kéménnyel előre halad) a menetirány
szerinti jobb oldalra esik. Mivel igyekeztek azt megoldani, hogy a gőzmozdony
vonattovábbítás közben lehetőleg „egyenes állásban” (és ne „fordított állásban”)
legyen (a fordulóállomásokon fordítókorongot, esetleg deltavágányt alakítottak
ki) nyilvánvaló volt, hogy a jelzőket is elejétől fogva a jobb oldalra állították fel – így
azokat a mozdonyvezető megfigyelhette.
Kétvágányú, jobbjáratú pályán ugyanez a
helyzet. Azonban a baljáratú pályákon, a
külső oldalon (tehát a helyes vágány bal
oldalán – nyilván nem a két vágány között)
felállított jelzőket a mozdony vezető nehezebben figyelhette meg, balos ívben akár
át is kellett mennie a bal oldalra, valahogy
megkerülve az esetleg éppen lapátoló fűtőt. Kézenfekvő lenne ilyen esetre a fűtő
figyelési kötelezettségét is előírni, de erre
vonatkozólag az 1905-től érvényes „Fővasutak forgalmi szolgálatára vonatko-

zó szabályok alapelvei” semmilyen rendelkezést nem tartalmaz. A szabályozás
170. pontja szerint „Állomásokhoz való
közeledés alkalmával a vonatszemélyzet, különösen pedig a mozdonyvezető
(*) és a vonatvezető az előjelző és bejárati jelző… állását köteles megfigyelni”.
A következő szabálykiadásban, az 1935ben megjelenő 25. sz. Forgalmi Utasítás 134. cikk 16. pontjában a szinte szó
szerint megegyező rendelkezés azonban
már a felsorolásban tartalmazza (*) „… a
mozdonyfűtő …”-t is (talán pont e baleset
miatt vették a szövegbe később?). Erről
a témáról a második részben még bőven
lesz szó.
Herceghalom (vagy régiesen Herczeghalom) állomás abban az időben a maihoz
képest kissé kelet felé, tehát Budapest
irányában eltolva, ívben helyezkedett el.
A mai állapot az 1977–79. évi átépítéskor
alakult ki. A régi állomásépület [1. ábra]
a jelenlegihez képest több száz méterrel
kelet felé, a jelenlegi páros váltókörzeten
is túl, a mostani vágányoktól kissé távolabb állt, sajnos az 1990-es években elbontották. Az állomás a baleset idején is
ötvágányos középállomás volt, [2. ábra]
amelyből négy vágányon közlekedtek vonatok, az I. vágány pedig rakodóvágányként funkcionált (lényegében ugyanúgy,
mint ma, csak akkoriban mind a két megelőző vágány a bal csoportban volt, jelenleg pedig a jobb- és a balcsoportban is
van 1-1 megelőző vágány). A balforgalomnak megfelelően az átmenő fővágányok:
a II. vágány Budapest felé, a III. vágány
pedig Győr felé. A vágányok az akkori korhoz képest meglepően hosszúak, 706–
811 méteresek voltak, gyanítható, hogy a
kétvágányúsítás során hosszabbíthatták
meg azokat.
Az állomás vágányai itt sorban számozódnak a felvételi épülettől (régen
volt olyan megoldás is, hogy az átmenő
fővágány volt mindig az 1. vágány, a mellette lévő a bal oldalon a 2. és a másik
oldalon a 3. és így tovább, páros-párat-

lan oldal a vágányszámozásnál !!! – pl.
Balatonszemesen, a Déli Vasút állomásán, 1928-ban a vágányok még így számozódnak). A váltók számozásánál ekkor
még Herceghalomban nem jelenik meg
a páros-páratlan oldal (egyszerűen csak
sorban számozták azokat a kezdőpont
felől, a korabeli rajz tanúsága szerint) –
így lehetséges, hogy a baleset a 12-es
váltón, de az állomás végponti oldalán
következett be.
Meglepetés volt számomra, hogy az
állomáson már ebben az időszakban
(1916) Siemens Halske blokkfüggéses,
többközpontos
biztosítóberendezés
üzemelt, így biztosítottnak minősült, bár
oldóberendezéssel (úgy tűnik) nem volt
ellátva. A hozzá tartozó Kezelési Szabályrendelet-et 1901-ben adták ki, tehát
körülbelül a vonal kétvágányúsításával
együtt mehetett üzembe. Ennek megszerzése folyamatban van. Annyi bizonyosnak
mondható, hogy a váltók vonóvezetékes
állításúak voltak (SH dobbal, Prenosil
csappantyúval vagy anélkül?) külön váltókezelő állítóközpontokból. Jelzők tekintetében nem volt túlbonyolítva az állomás,
csak a helyes (bal oldali vágány) mellett állítottak fel irányonként egy-egy biztosított
alak (kétkaros) bejárati jelzőt, előttük pedig általános fékúttávolságban (ami 1905től fővonalakon 700 m) kétfogalmú előjelzőt (a háromfogalmú előjelzők csak 1959
óta léteznek a magyar vasutakon). Kijárati
jelzők csak az átmenő fővágányok mellett és csak „irányhelyesen” voltak, ezek
az áthaladó vonatokra tekintettel lettek
felszerelve. Abban az időben ugyanis a
„menesztés” (vonatindító jelzőeszközzel /
tárcsa vagy lámpa/ történő felhatalmazás
az indításra, áthaladásra) még ismeretlen
fogalom (!) volt. Az állomásról a nyílt pályára történő kihaladást az induló (ideértve a
bármilyen okból megállás után induló) vonatok esetében az „állomásfelvigyázó” (a
forgalmi szolgálattevő régi neve) élőszóval engedélyezte a kalauzkocsiban helyet
foglaló vonatvezető részére, aki a vonat-
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kísérő csapatától „begyűjtött” „Indulásra
készen” jelzések alapján egy különleges
kürtöt szólaltatott meg, ami az indulásra felhatalmazta a mozdonyvezetőt. Ha
a menetrendben áthaladás volt előírva,
és a bejárati jelző jelzése a behaladást
engedélyezte a vonat odaérkezésekor,
ez azt jelentette, hogy a vonattal a mozdonyvezető az állomáson a menetrend
alapján áthaladhat. Később egészítették
ki ezt a szabályt azzal, hogy a fenti feltételek megléte esetén is csak akkor szabad
áthaladni, ha a mozdonyvezető a forgalmi
szolgálattevőt vagy a kijárati oldali váltókezelőt látja a vonatfogadásra kijelölt helyen
állni – jelzést adniuk azonban ekkor sem
kellett még. 1935-től vezetik be a magyar
vasúthálózaton a jelzőeszközös „menesztést”, kísérleti jelleggel, először csak az
induló személyszállító vonatoknál.
A biztosítottság tekintetében a nyílt pályán (számomra újabb meglepetés) már
ebben az időben is blokkelemes térközbiztosító berendezést találunk. Sajnos
a kiépítettség típusáról és mértékéről
nincs információm, de, hogy a vonatok
„blokktávolságban” követték egymást,
az tudható. Tekintettel arra, hogy alapos
a gyanú, miszerint az állomási biztosítóberendezés még nem volt vonatérzékelő
feloldóberendezéssel (min. 18 m hosszú
szigeteltsín-darabok) ellátva, így azt a vonali berendezés esetén sem feltételezem,
bár a kettő nem kell, hogy összefüggjön.
Tény, hogy ebben az időszakban már kísérleteztek a pálya lenyomódását figyelő
(„higanyos”), illetve a szigeteltsínnel kialakított vonatérzékeléssel is, de mindkettő
csak egy áthaladó tengely érzékelésére
volt képes. E tény azt eredményezte, hogy
a nyílt pályán ezeket az érzékelőket a térközjelzők után a leghosszabb vonatnak
+ az elfogadott megcsúszásnak (100m?)
megfelelő távolságban kellett elhelyezni, így azonban a kapacitást a rövidebb
vonatokra tekintettel nagyban rontotta.
Állomás esetében belátható, hogy ezek
a megoldások bejárati irányban egyáltalán nem alkalmazhatók, kijárati irányban
pedig szintén kapacitásrontó hatással bír,
minden, a leghosszabbnál rövidebb vonat
közlekedése esetén. Összefoglalva tehát
ebben az időben a térközjelzők között
a blokkfüggés itt már tényként tekinthető,
a vonatérzékelésnek azonban csak kicsi
az esélye. Csak a teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy az elhaladó vonat zárjelzőjének megfigyelése minden ilyen rendszerben természetesen alapkövetelmény,
ha van elhaladás-érzékelés, ha nincs.
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A baleset közvetlen előzményei
1914–1918 között (tehát a baleset idején
is) hazánk az I. világháborúban hadban
állt. A háborús viszonyok megviselték az
egész vasút állapotát, a technikai eszközök és a szolgálatos személyzet tekintetében egyaránt. A fejlesztések, karbantartások rendszeres elmaradásából fakadó
műszaki problémák növelték a személyzet leterheltségét, miközben a háborús
szállítások tovább terhelték az ahhoz képest szűkös vasúti kapacitást – ez szintén
a személyzeten csapódott le.
Ambrus Zoltán újságíró a Nyugat c.
folyóiratban teszi közzé 1919-ben „Háborús jegyzetek – Vasutasok” című írásában: „Egyik lábunkkal a sírban, másikkal
a börtönben” – mondják a mozdonyvezetők. (Régebben azt hittem, hogy ez a
szlogen Moldovától ered – FI). Ez talán
túlzás, de az már nem túlzás, hogy egyik
oldalukat szinte perzseli a kazán, másikat jeges eső csapkodja és amint ott
állnak, állnak – sok-sok órán át, melyek
nekünk, az étkezőkocsiban cigarettázóknak olyan végtelenül hosszúaknak
tűnnek fel – először is a vesebajt szerzik és csak azután a megélhetést. A
leggyilkosabb munkák egyikét végzik, a
legderekabban és a legigénytelenebbül,
a betevő falatért, meg azért, hogy felnevelhessék a gyermekeiket. És hogy
mennyire derék módon végzik, milyen
kötelességtudással és éberséggel, nyilvánvaló abból, hogy a vasúti szerencsétlenség békeidőn éppen olyan ritkaság,
mint amilyen gyakori dolog a háborúban. De az állomásfelvigyázó sorsa se
irigylésreméltó. Nehéz szolgálat ez is, és
nagyobb munkatorlódás idején, ami pedig a háborúban mindennapossá válhat,
nemcsak természetellenesen sok éberséget kíván, hanem példás figyelmességet, a körültekintés biztonságát és néha
gyors elhatározást is.”
1916. november 30-án eltemették I. Ferenc József császárt (és királyt) az Osztrák–Magyar Monarchia leghosszabban
regnáló uralkodóját. A gyászszertartáson
érthető módon megjelent a politikai és
gazdasági élet minden ismertebb egyénisége (esetleg családjukat is magukkal
vitték), valamint katonák a kellő állami tiszteletadáshoz stb. Az esemény végeztével,
a késő délutáni órákra igencsak megnövekedett az utazási igény Bécsből Budapest felé. Mind a pozsonyi, mind a győri
irányban különvonatok beállítására volt
szükség, ami ezeken a vonalakon tovább
fokozta a háborús forgalom keltette alapvető zűrzavart. A vonatok órákat késtek,
ezért a szerelvényforduló szerinti további
vonatok és a csatlakozó vonatok is további késéseket szenvedtek, felfokozott,

ideges hangulatban telt a szolgálat ezen
az estén a pozsonyi és a győri vonalon is.
A pozsonyi vonalon több különvonat
és osztott vonat közlekedett, ezek rendben megérkeztek Budapestre, az utolsó
22:45-re. A miniszterek és a jelentősebb
elöljárók többsége ezeket a vonatokat
vették igénybe.
A győri vonalon a menetrendben
3-as számmal jelölt rendes esti bécsi gyors 19:20-kor indult mindennap
Wien-Ostbahnhofról (ez a pályaudvar ma
már nincs használatban) Budapest felé.
Ezen az estén ezt a vonatot két részletben kellett továbbítani a megnövekedett
kocsiigény miatt. A 3 sz. vonat másodrésze (3/II) végül 19:45-kor, a törzsszerelvény pedig 3 sz. vonatként 19:50-kor, fél
órás késéssel indult. Az „osztott vonatok”
egészen az 1980-as évek közepéig használatban voltak – ez azt jelentette, hogy
ugyanazon menetrend alapján több vonat
is („másodrész” esetleg „harmadrész” is)
közlekedhetett. Természetesen ez esetben csak az egyik vonat lehetett pontos,
a másodrész vagy korábban, vagy később
közlekedett a menetrendhez képest. Ezeket a vonatokat az eredeti vonatszám után
írt római számmal jelölték.
A balesetben érintett 3/II. sz. vonatot
Bruck (ad.L)–Királyhidától (a határtól) a
301.012 psz. gőzmozdonnyal továbbították azon az estén. (Ezeket a mozdonyokat
kifejezetten a Budapest–Bécs, illetve a
Budapest–Fiume vonalakra fejlesztették
ki, sík vidéken 400 t elegyet 100 km/h
sebességgel tudott vontatni. A 2000 LE
(1500 kW) mozdony rostélyfelülete kb.
5 m2 volt, ami két fűtő szolgálatát igényelte.) A mozdonyvezető Vida József,
53 éves (28 év szolgálati idővel) – már
elmehetett volna nyugdíjba a teljesített
szolgálati évei és a „tengelyen töltött idő”
alapján, de a háborús viszonyok között a
vezérállásban maradt, így szolgálta a hadiforgalmat. A fűtő, Kiss (IV.) István, ennél
a vonatnál egyedül teljesített szolgálatot
az előírásoktól eltérően. A közvetlenül a
mozdony (és szerkocsija) után besorozott
kalauzkocsiban helyezkedett el a vonat
„forgalmi parancsnoka”, a vonatvezető,
Csölle József. A vonatvezető feladata volt
a vonat forgalmi szempontú felügyelete, az okmányok vezetése és a figyelés,
amennyire az a kocsiból végrehajtható
volt. A jelzők jelzéseit, az állomási áthaladásokat azonban neki is figyelemmel
kellett kísérni, a forgalmi szabályok megtartásáért ő is felelősséggel tartozott – ha
úgy gondolta, hogy a közlekedés nem
megengedett (a mozdonyvezető jelentősen túllépi a sebességet, vagy nem tartja
be a jelzési parancsokat) köteles volt a
vészféket kezelni. Itt ismét megállhatunk
egy pillanatra, mert ezek szerint már légfékes közlekedés volt? Igen, a személy-

vonatok már légnyomásos (ritkábban,
pl. a Déli Vasút vonalain légritkításos –
„légűrfék”) önműködő fékkel közlekedtek
ez idő tájt! A tehervonatok esetében jóval
később, az 50-es években térünk csak át
a légfékezésre.
Sajnos a 3/II. sz. vonat összeállításáról, egyéb adatairól nincs pontos információ, az azonban tudható, hogy 22 kocsival
indult Bécsből. Terhelését kb. 350 t-nak,
hosszát 250 m-nek saccolom. A vonat
elején a kalauzkocsi után volt besorozva
Tallóczy Lajos történész, az MTA rendes
tagja, Szerbia polgári kormányzója különszalonkocsija, azt követte báró Hazay
Samu honvédelmi miniszter külön-szalonkocsija, majd további 19 személyszállító
kocsi – gyaníthatóan forgóvázas, 4 tengelyes, de nem túl hosszú és nehéz (kb. 12–
16 m és utasokkal kb. 15–18 t) kocsik.
A vonat késése Győrig már 75 percre
nőtt (Bécstől odáig egyvágányú volt a pálya), Komáromban azonban a késés még
tovább növekedett, mert Hazay Samu
honvédelmi miniszter rendelkezésére a
különkocsiját a vonatból ki kellett sorozni – úgy döntött, hogy csak reggel folytatja útját Budapest felé, nem bírt aludni
a mozgó kocsiban. Közben a 3 sz. vonat
törzsszerelvénye utolérte és Komáromban meg is előzte a tolatást végző másodrészt, így került a 3 sz. vonat előre.

Közben a Keleti pályaudvarról nagy
nehezen, 1ó 45p késéssel, 23:00-kor
végre elindult a menetrend szerint 21:15kor Grazba közlekedő esti személyvonat.
A MÁV 370 sorozatú gőzmozdonya valószínűleg az általános mozdonyhiány miatt
kerülhetett erre a vonatra, hiszen a 13
méter hosszú, 30 t tömegű mozdony a
maga 300 LE (220 kW) teljesítményével
erre a vonalra igazán gyengének bizonyult. Mozdonyvezetője Dollák Károly,
a kalauzkocsiban utazó vonatvezető pedig Horváth György. A vonat 18 kocsiból (összesen 40 tengely) állt, gyenge
felépítményű, kéttengelyes, favázas, III.
osztályú kocsikból, tele utasokkal, civilekkel és szabadságra menő vagy onnan visszatérő katonákkal. Hossza kb.
180–200 m, teljes tömege 200–240 t
lehetett.

A Vasúti VezetékVilág 2020/4 lapszámában megjelenő 2. rész tartalmából, előzetesen:
– fura forgalmi helyzet a balesetet megelőzően Herczeg-halom állomáson
– mi történhetett a 3/II vonat mozdonyának vezetőállásán a balesetet megelőzően?
– „egyetlen szörnyű pillanat” – „az Istenért, hát mi történt???”
– mentés és helyreállítás
– hatósági vizsgálat, az érintettek védekezése
– törvényhatósági eljárás
– a baleset emlékei
– hasonló esetek (szerencsére „csak”
veszélyeztetések a közelmúltból)
– köszönetnyilvánítás
– irodalomjegyzék
(folytatjuk)

Analysierung der Eisenbahnkatastrophe in Herceghalom
Dieser Artikel analysiert den mit meisten tödlichen Opfern tretenden Unfall der
ungarischen Eisenbahnen vor allem aus Sicht des Verkehrs und Stellwerks.
Der Beitrag leuchtet aus, wie der Eisenbahnverkehr die primitiven Verkehrssicherungslösungen, die je bereits Unfallrisiko verbergen, ausgebrochen ist.
Analysis of railway accident in Herceghalom
This paper analyses – from traffic and signaling point of view – the most serious
(with highest number of death) accident in Herceghalom station of Hungarian
railways. The article highlights, how the railway traffic overgrew the primitive traffic
safety solutions, which raise the risks of accidents.

Zöld a jelző!
Értjük és tudjuk, hogy a VASÚT egyre „zöldebb” lesz; nyilván vonatkozik
ez a jelzőkre is. Na de ennyire… (És
mindez egy kétvágányú, villamosított,
nemzetközi fővonalon, Budapesttől
félórányira.)
(Fotó: Gelányi Gyula)
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Intelligens mérőrendszerek fejlesztése
MARKÓ JÁNOS,
MIHÁCZI VIKTOR
Jelen cikkünk a Vasúti Vezetékvilág
2020/1 számában megjelent Ringler
Csaba, Szűcs Attila: Intelligens mérőrendszerek fejlesztése a PowerQuattro
Zrt.-nél című cikk folytatása. A megvalósított mérőrendszerek különféle teljesítményelektronikai átalakítók automatikus
bemérési, illetve – meghibásodás esetén
– javítási folyamatait kívánják elősegíteni
a méréshez felhasznált idő, energia és a
szükséges eszközigény optimális felhasználásával és a mérési eredmények dokumentálásával. Sok helyen szükségessé
válhat a sorozatban gyártott termékek
gyártásközi és végső bemérésének automatizálása. A gondolat megvalósítása
lényegében egy speciális CNC felépítés,
amiben a vezérlést egy PC végzi, a megmunkáló gép pedig egy „bemérő pad”.
A bemérő pad már elkészült, a feladat a
mérőautomata programozása, amelyet
ebben a cikkünkben ismertetünk. Mivel
minden gyártott berendezés típus más
bemérést kíván, célszerűen egy olyan
univerzális eszközt kellett készíteni, amivel a mérési folyamat leírható és végrehajtható. Ez az eszköz nem más, mint egy
számítógépen futó mérésvezérlő szoftver
és célorientált programnyelv a maga fordítóprogramjával és interpreterével, melylyel a jelen cikk második felében fogunk
foglalkozni.
Elsőként bemutatásra kerülnek a mérőrendszer mintavevő és beavatkozó
egységei, majd a mérőrendszerhez kifejlesztett kezelőszoftver és az automatikus
mérés programnyelve, illetve egy konkrét
mérési folyamat leírása.
A szoftver fejlesztése során kitűzött céljaink a következők voltak:
– Univerzalitás: a kezelőszoftver grafikus
felületének segítségével képesek legyünk teljesítményelektronikai átalakítók manuális vizsgálatára, tetszőleges
típusú mérendő modult tápláló konverter paraméterezésére, tetszőleges
típusú terhelő konverter paraméterezésére, illetve a mérendő modul saját
méréseinek megjelenítésére, ha az
rendelkezik kommunikációs porttal. Továbbá egy mérési folyamatot leíró univerzális programnyelv megvalósítása,
mely jól meghatározott és automatikus
módon képes a teljes bemérési folyamat levezénylésére a minimálisan szükséges kezelői beavatkozás mellett.
– Adatgyűjtés: szeretnénk a lehető legtöbb adatot kinyerni és eltárolni a méréV
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si folyamatról és a mért berendezésről
egy későbbi esetleges statisztika képzése céljából.
– Egységes jegyzőkönyv formátum: a
mérőrendszer a mérési folyamat végén
az előírt egységes formátumú jegyzőkönyvet automatikusan és hiteles módon hozza létre, melyet át lehet adni az
Ügyfelek részére.
A mérőrendszer és a működtető szoftver
tervezésekor látszott, hogy szükséges
kifejleszteni néhány kiegészítő modult
a mérés automatizálásának érdekében.
Ezeket a CONTUPQ egységben helyeztük el, mely az 1. ábrán látható.

A CONTUPQ egység moduljai
A legfontosabb modul ezek közül az analóg mérőmű, melyet a Texas Instruments
MSP430F67791 típusú többfázisú mérő
DSP-jével valósítottunk meg, melynek
lelke a beépített 24 bites sigma-delta
analóg-digitális átalakító, amelynek pontossága jobb, mint 0.1%, ezért kielégíti a
mérőrendszerrel kapcsolatos kalibrációs
elvárásokat. Egy ilyen mérőmű 7 analóg
csatorna mintavételezésére alkalmas, szigetelt USB porton keresztül csatlakozik
a mérőrendszerbe beépített számítógéphez (VIZSLA-PC, 2. ábra) és jelenleg az
alábbi mérési eredményeket szolgáltatja:
effektív érték, minimum érték, maximum
érték, grafikusan megjeleníthető jelalak,
teljesítményszámítás,
hatásfokmérés.
Ebből a mérőműből igény szerinti darabszámú építhető be a mérőrendszerbe. A
mérendő modulok analóg méréseit ennek
a mérőműnek a segítségével kalibráljuk
be. A mérőrendszer további kiegészítő
modulja a digitális ki/bemeneti adatgyűjtő modul, amely akár 124 db kontaktus
bemenet feldolgozására és 32 db jel-

fogó kimenet meghajtására alkalmas.
Ez az egység optikai szállal leválasztott
CAN-buszon keresztül tartja a kapcsolatot. A mérőrendszer moduljai (NETUPQ,
INPUPQ, LODUPQ) mind optikai szállal
leválasztott CAN-buszon tartják a kapcsolatot. Ahhoz, hogy ne kelljen ennyi optikai szálat közvetlenül a VIZSLA-PC-hez
illeszteni, a CONTUPQ modulban egy saját fejlesztésű optikai repeater egység került elhelyezésre, melyhez csatlakoznak a
különböző optikai szálak, illetve egy optikai CAN-busz/USB átalakító. Ennek az
átalakítónak az USB portja kapcsolódik a
VIZSLA-PC-hez. A VIZSLA-PC egy teljes
értékű, nagy teljesítményű kis helyigényű
számítógép, mely önálló modul és szintén beépül a mérőszekrénybe. Feladata
a mérő szoftver futtatása a kiszolgálóról,
kapcsolattartás a mérőrendszer moduljaival, jegyzőkönyvek továbbítása a központi
szerverre, hibajavítás esetén dokumentációk, segédletek megjelenítése.
A mért modulok kalibrálásának megkönnyítéséhez – amennyiben azok mikrokontroller vezérlésűek – kiegészítettük
azok szoftverét egy automatikus ofszetelő
és meredekség beállító programrésszel,
mely nagyban gyorsítja a mért modulok
kalibrálását a mérőmű segítségével. Az
automatikus mérés megkezdése előtt
szükséges tudni, hogy a mért modul megfelelően van-e összeszerelve. Ezt sem
szeretnénk 100%-ban manuálisan végezni, ezért a digitális vezérléssel ellátott moduljaink szoftverét kiegészítettük egy önteszt funkcióval, melyet a mérőrendszer
képes aktiválni, így a névleges bemeneti
feszültség kb. 10%-nál a mért modul a
mérőrendszer segítségével le tudja tesztelni a saját félvezetőit szakadásra, rövidzárlatra, funkcionális működésre, továbbá
le tudja tesztelni a mért modulban alkalmazott feszültségváltók helyességét, az

1. ábra: CONTUPQ egység

2. ábra: VIZSLA-PC rack előlap részlete

3. ábra: A mérőprogram felülete

áramváltók, söntök működőképességét
és polaritásának megfelelőségét. Miután
az önteszt eredménye sikeres, a mért modul bemérésre bocsátható a VIZSLA-PQ
mérőrendszerrel.

A mérőprogram
A grafikus felülettel rendelkező mérőprogram fő funkciói a következők:
– A mérési feladatot leíró állományok
beolvasása és feldolgozása. Az állományok feldolgozása több lépcsőben
történik. Első lépésként meghatározza
és lefoglalja az adott feladathoz szükséges adatstruktúrákat (inicializálás).
Második lépésként beolvassa a vezérlő
állományokat és feltölti az adatstruktúrákat (elő feldolgozás). Harmadik
lépésként szintaktikusan ellenőrzi a
beolvasott parancsok helyességét és
kiegészíti az adatstruktúrákat, hogy a
futtatás minél kevesebb időt vegyen
igénybe.
– Az így feldolgozott mérőprogram futtatása.
– TEXAS és MICROCHIP mikrokontroller
alapú berendezésekkel való kommunikáció soros vonalon és CAN-buszon.
– Grafikus vezérlő elemek kezelése, kapcsolattartás a kezelővel.
A mérőrendszert működtető VIZSLAPC-n futó mérőprogram felhasználói felülete a 3. ábrán látható. A jelölt képernyőelemek a következők:
1. Info panel: a mért berendezés elnevezését, típusát, egyedi sorozatszámát,
illetve a mérést végző személy nevét
tartalmazza.

2. Folyamat panel: a kezelőnek szóló
utasításokat megjelenítő panel. Ha a
program megáll és kezelői beavatkozásra vár, akkor addig nem folytatódik
az automatikus mérés, amíg a kezelő
a megfelelő nyomógombot meg nem
nyomja.
3. Jelek panel: kék színnel a mérőműből
származó analóg mérések, míg pirossal a mérendő modulból származó
analóg mérések és egyéb információk
jelennek meg valós időben.
4. Gombok (nyomógombok) panel, beviteli mező: a funkciógombokkal irányíthatjuk a mérési folyamatot (IGEN/
NEM/RENDBEN), elindíthatunk, leállíthatunk mérési pontokat, vagy a
komplett mérést. A STOP gomb, mint
egy szoftveres vészleállító nyomógomb került a felületre, működtetésére az összes mérőmodul kikapcsol,
a digitális kimenetek jelfogói elejtett
állapotba kerülnek. A beviteli mező
pl. a név, vagy vonalkód megadására
szolgál, de itt adhatunk be numerikus
értékeket az automatikus mérés számára, amennyiben ez a mérés során
szükséges.
5. Üzenetek panel: itt jelzi a mérőrendszer, hogy az automatikus mérés során milyen hibákat tapasztalt, milyen
okból kifolyólag állt meg a mérési folyamat.
6. Blokkvázlat panel: a mérési elrendezés blokkvázlatát, a mérőmodulok állapotát és mért jeleit megjelenítő panel.
7. Kezelőelemek panel: itt tudjuk működtetni a mérőmodulok vezérlőelemeit manuális módban, csúszkák (a
számítógép egerével változtatható

beállítási lehetőségek, lásd 4. ábra)
és nyomógombok segítségével (be/
kikapcsolás, bementi feszültség beállítása, bemenő áramkorlát beállítása,
terhelő áram(ok) beállítása, tranziens
mód kiválasztása, terhelés jellegének
kiválasztása, terhelés ugratás). A panel alatt diagnosztikai eszközök láthatóak, melyeket hibakeresés esetén
lehet igénybe venni (CAN-busz/soros
port forgalom elemzése, analóg mérőmű adatainak elemzése, oszcillogram),
illetve a mérési folyamat betöltésére
szolgáló nyomógomb.
8. Programlista: az automatikus mérés
programsorai láthatóak itt, illetve egy
indikátorral nyomon követhető, hol tartunk a folyamatban.
A felület univerzális kialakítású, különféle
felépítésű teljesítményelektronikai átalakítók mérése működtethető ennek segítségével. A megjelenített mérőművi adatok,
mérendő berendezés által szolgáltatott
adatok, manuális vezérlés kezelőfelülete,
mérési elrendezés ábra, illetve természetesen az automatikus mérőprogram a betöltött mérés függvényében dinamikusan
változnak.
A méréshez 2-féle adatállomány szükséges. Az első csoportba a mérést leíró
állományok tartoznak, ezek Excelből
(XLSM) generált CSV kimeneti állományok, leírják az adott mérési folyamatot,
leírják a felhasznált mérőművi analóg mérések pozícióit, típusait, leírják a használt
digitális be- és kimeneteket, felsorolják
a különböző mérési pontokhoz használt
RAM változók nevét, típusait, illetve –
mikrokontrolleres vezérlés esetén – tarV
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talmazzák a mérendő modul paramétereinek elnevezéseit és CAN-busz címeit.
Az ezekben az állományokban felsorolt
adatokra kell hivatkozni az automatikus
mérőprogram utasításait paraméterezve.
A második csoportba tartoznak a mérőmodulok paramétereit leíró adatok, pl.
egy tápláló DC-DC konverter kimeneti feszültségét milyen CAN-busz adatcsomaggal tudunk megváltoztatni, vagy milyen
CAN-busz adatcsomaggal tudjuk az adott
mérőmodult be/kikapcsolni. A mérés kimeneti állományai a jegyzőkönyv fájlok,
ezek részben szöveges állományok, ilyen
a LOG, mely a mérés részletes folyamatát tartalmazza minden elérhető adattal,
illetve ilyen a kötött formátumú BMU bemérési űrlap fájl, melyet a mérőrendszer
a szerverre tölt fel a vállalatirányítási szoftver adatbázisába a mérés befejeztével,
továbbá a JKV fájl, mely binárisan kódolt
formátumú, ez szolgál a hivatalos jegyzőkönyv alapjául. A kimeneti állományokat
automatikusan létrehozza a mérőrendszer a mérési folyamat során.

Kézi üzemmód
A mérési folyamat betöltése mindig a
mért modul vonalkódjának beolvasásával
kezdődik, melyből a mérőrendszer tudja,
hogy az adott modul méréséhez milyen
vezérlő elemeket kell betölteni a grafikus
felületre. A vonalkód tartalmazza a mérendő modul névleges kimeneti feszültségét
és áramkorlát értékét is, mely adatokat felhasználunk a bemérés során. Ha manuális mérést választunk, és a mérendő modul
pl. egy 1 fázisú AC-DC átalakító, akkor a
mérendő modult tápláló egyfázisú inverter
és egy terhelő DC-DC átalakító manuális
kezelőfelületei jelennek meg a grafikus
felületen (4. ábra). Ezek a manuális vezérlőelemek az automatikus mérési folyamat
során nem aktívak, mert ilyenkor a mérést
leíró fájl vezérli a mérőmodulokat.
A 4. ábra bal oldali kezelőfelületén
látható nyomógombokkal kapcsolható

be, illetve ki az inverter modul. A két felső csúszkával a mérőmodul kimeneti feszültsége állítható be. A beállított érték a
csúszka mellett lévő ablakban, számjegyes formában is látható. A két csúszkából egy időben csak az egyik aktív, amit a
mellettük látható engedélyező jelzés mutat. A két csúszka alkalmazása a beállított
érték ugrásszerű megváltoztatása miatt
szükséges. A harmadik csúszka a kimeneti feszültség változási sebességének
beállítására szolgál (UMK). A beállítás a
kívánt V/sec érték megválasztásával történik. A negyedik csúszka a mérő inverter
maximális kimenő áramának beállítására
szolgál. Az ötödik csúszkával a kimeneti
feszültség frekvenciája állítható be. A további három csúszka a kimeneti feszültség tranziens paramétereinek beállítására
szolgál (szinuszostól eltérő jelalak előállítása). A panel bal alsó sarkában választható ki a kezelni kívánt mérőmodul csoport. Erre akkor van szükség, ha a mérési
összeállítás egynél több különböző mérési funkciójú mérőmodult tartalmaz.
A 4. ábra jobb oldali kezelőfelületén
látható nyomógombokkal kapcsolható
be, illetve ki a terhelő DC-DC modul. A kezelőpanel jobb felső sarkában választható
ki, hogy a terhelés áramban vagy terhelő
ellenállás értékben értendő. A két felső
csúszkával a mérőmodul terhelőárama
állítható be. A beállított érték a csúszka
mellett lévő ablakban, számjegyes formában is látható. A két csúszkából egy időben csak az egyik aktív, amit a mellettük
látható engedélyező jelzés mutat. A két
csúszka alkalmazása a beállított érték
ugrásszerű megváltoztatása miatt szükséges. A harmadik csúszka a terhelőáram
változási sebességének beállítására szolgál (IMK). A beállítás a kívánt A/sec érték
megválasztásával történik. A negyedikötödik csúszkával a terhelő ellenállás állítható be, amit a terhelő modul képvisel.
A beállított érték a csúszka mellett lévő
ablakban, számjegyes formában is látható. A két csúszkából egy időben csak
az egyik aktív, amit a mellettük látható

4. ábra: A mérendő modult tápláló inverter (INPUPQ)
és terhelő DC-DC konverter (LODUPQ) kezelőfelületei
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engedélyező jelzés mutat. A két csúszka
alkalmazása a beállított érték ugrásszerű
megváltoztatása miatt szükséges. A panel
bal alsó sarkában választható ki a kezelni
kívánt mérőmodul csoport. Erre akkor van
szükség, ha a mérési összeállítás egynél
több különböző mérési funkciójú mérőmodult tartalmaz.

Az automatikus mérés
programnyelve
Mit várunk el ettől a programnyelvtől?
– Értelmezni tudja azokat a parancsokat,
amelyekkel a mérőegységet vezérelni
lehet.
A mérőegység úgy működik, hogy a
mérendő berendezés bemeneti pontjaira, meghatározott jelleggörbéjű feszültséget, kimeneti pontjaira pedig
meghatározott jelleggörbéjű áramterhelést kapcsol, majd érzékeli és kijelzi a mérendő berendezés kimenetén
megjelenő feszültség és áram értéket.
A mérés vezérlése input/output utasításokkal történik.
– Ki tudja értékelni a mérendő berendezés válaszjeleit, és ennek megfelelően
engedi tovább folytatni a mérést vagy
nyilvánítja hibásnak a berendezést.
– A munkamenettel kapcsolatos feladatot/feltételt/megszorítást is programozni lehessen. Ide sorolnánk a mérési jegyzőkönyv vezetését, feltételes,
ciklus- és ugróutasítások végrehajtását, folyamaton belüli pontoknak a kijelölését, ahol a folyamat leállítható és
újraindítható, valamint a kezelővel való
egy- vagy kétoldalú kommunikációt.
– Lehessen benne alkalmazni: konstansokat, változókat, melyek adatok
tárolására szolgáló programelemek,
névvel, típussal. Kezelje függvények
hívását és hajtsa végre az alapvető matematikai műveleteket.
– Maga a vezérlőprogram, program alakban eltárolható és bármikor azonos
módon futtatható legyen.
Ezen elvárásokat teljesítve terveztük
meg a VIZSLA-PC-n futó szoftvert és
az egyszerűsített programozási nyelvet,
melynek szerkesztőfelülete a MS Excel.
Ennek két előnye is van, egyrészt, hogy
a potenciális felhasználók nem programozók, viszont jól kezelik az Excelt, tehát
nem kell különösebb tanulás ahhoz, hogy
programot írjanak. A másik előny, hogy
ezzel a fogással a fordítóprogram ellenőrző feladatainak jó részét mindjárt az Excelre lehet bízni, és használhatunk Excel
makrókat, amik nagyban segítik a mérőprogram gyors és hibamentes megírását.
Az Excel munkalap formátuma kötött oszlopokból áll, a fordítóprogram így tudja

értelmezni a mérőprogram sorait, ezek az
oszlopok: Sorszám; Utasítás; Mérőmodulok oszlopai: M_Param, M_Érték; Analóg
mérőmű oszlopai: A_Param, A_Érték;
RAM változó oszlopai: R_Param, R_Érték; Mérendő modul oszlopai: B_Param,
B_Érték; Jump; Param; Error; Comment;
Text. A sorszám a parancs sorszáma, az
ugró utasítások ezt a sorszámot használják paraméterként. Az utasítás lényegében egy kulcsszó, amely a program egyegy elemi lépését tartalmazza. A mérési
elrendezésben található minden eszközhöz és a mérendő berendezéshez hozzá
kell rendelni a Paraméter (Param) és Érték
oszlopokat. A paraméter mezőbe (Param)
a végrehajtandó parancs paraméterét kell
írni (az eszköz, ill. a mérendő berendezés egy változójának neve), míg az érték
mezőbe egy a változó által meghatározott
típusú érték írandó. A Jump oszlopba az
ugró utasítások által használt cél sor sorszámát kell írni. A különálló Paraméter
oszlop kiegészítő paraméterek megadására szolgál, pl. időzítés definiálása. Az
Error, Comment és Text mezőkbe szöveget írhatunk, amely lehet hibaüzenet,
állapot üzenet, vagy a bemérő kollégának
szóló utasítás. A mérés végrehajtása valójában ennek a táblázatnak soronkénti
értelmezése és a benne levő parancsok
végrehajtása. A parancs végrehajtásához
szükséges paraméterek mindig a parancscsal egy sorban vannak. Az így leírt sorokat hajtja végre az értelmező. A parancs
végrehajtása időben ütemezetten történik, ez azt jelenti, hogy minden egyes parancs végrehajtása között egy adott fix idő
telik el. Ezt nevezzük ciklusidőnek, ami jelenleg 50 ms, tehát másodpercenként 20
parancs hajtódik végre. A VIZSLA-PC-n
futó szoftver két nagy lépésben dolgozik:
először ellenőrzi, hogy a forrásprogram
szövege megfelel-e a nyelv szabályainak,
és egyben a könnyebb értelmezhetőség
miatt átalakítja a szöveget, míg a második
részben előállítja a tárgykódot. A fordítás
menetét legkönnyebben egy példa segítségével tudjuk bemutatni. Legyen a fordítandó parancs – azaz a nyelv egy mondata – az alábbi:
A=B*(C+D);
A fordítás lépései:
– Felismeri a parancs kezdetét és végét.
– Felismeri a parancs típusát. Ehhez
kulcsszavakat, vagy annak megfelelő
operátort keres. A példában megtalálja
az egyenlőségjelet.
– Megvizsgálja, hogy az egyenlőségjel
bal oldalán változónév áll-e. Ellenőrzi,
hogy a változó deklarációja megtörtént-e. Ha nem, pedig a nyelv szabályai
szerint kellett volna, hibát jelez.
– Megvizsgálja az egyenlőségjel jobb
oldalán álló kifejezést, megfelel-e az
aritmetika szabályainak.

– A jobboldalon előforduló változókat
ugyanolyan szempont szerint ellenőrzi,
mint a bal oldalon tette.
– Végül ellenőrzi, hogy a változók típusa megfelel-e a kifejezésben elfoglalt
helyzetének.
– Belerendezi a kifejezést egy stackbe
[1], a végrehajtás sorrendjében.
– A kódgeneráló kiolvassa a stackből
az immáron „csak” kódolandó szöveget, ami jelen esetben így fog kinézni:
összeadni C-t és D-t; (az eredményt)
megszorozni B-vel; (az eredményt) eltárolni A-ban.
Röviden szeretnénk ismertetni a mérőprogram utasításkészletét:
– COMM: Parancs futtatása
– MESS: Üzenet (és RAM változó értékének) kiírása a grafikus felület Folyamat
paneljére és/vagy a jegyzőkönyv részére adatok átadása
– TEXT: Formázott szöveg kiírása a grafikus felület Folyamat paneljére majd OK
gombnyomásra továbblépés
– SEL_IN: Szöveg kiírása a grafikus felület Folyamat paneljére, funkciógombokkal IGEN-NEM választás, IGEN
esetén továbblépés, NEM esetén ugrás a JUMP oszlopban lévő sorra
– FILE: Szöveg kiírása a grafikus felület
Folyamat paneljére és Paraméter oszlopban megadott fájltartalmának megjelenítése: PDF, JPEG
– DELAY: Késleltetés beiktatása 100
ms-os felbontással
– JUMP: Ugrás a JUMP oszlopban lévő
sorra
– COM: Kommunikációs portok definiálása, milyen perifériát hol talál a mérőrendszer
– READ: Változók lekérdezése megadott
változókba
– WRITE: Változóba írás, matematikai
műveletvégzés, CAN-busz adatcsomag küldés
– WRITE_S: Sáv írása analóg komparálásokhoz
– INC: Memóriaváltozó értékének növelése/csökkentése
– EVAL/IF_EVAL: Adott feltétel kiértékelése, hiba esetén Error mező megjelenítése és leállás, vagy ugrás JUMP
oszlopban lévő sorra
– MACROB, MACROE: Makrók kezdete,
vége
– MACRORUN: Makró futtatása
– STOP: Program futtatás leállítása

A tipikus Excel Mérőprogram
felépítése
Az általunk eddig készített automatikus
mérőprogramokban – kevés kivételtől
eltekintve – az alábbi struktúrát alkalmaztuk:

– Makró definíciók: ezekben a mini szubrutinokban vannak megírva pl. a vonalkód értelmezése, SW verzió kiolvasása, analóg mérések kalibrációját segítő
rutinok.
– Mérés előkészítése mérőpont: a bemérő mérnök ekkor csatlakoztatja a
szükséges mérőkábeleket és a mérést
kiegészítő áramköröket a feltüntetett
információk alapján, pl. hőmérséklet
kalibrátor és ekkor kerül rátöltésre a
mérendő berendezés vezérlésére a
végleges működtető szoftver.
– Alap gyári paraméterek feltöltése mérőpont: a mért berendezés EEPROM
memóriájába másolja és tárolja a gyártói paramétereket.
– Alap kalibrációs konstansok feltöltése mérőpont: a mért berendezés
EEPROM memóriájába másolja és
tárolja az analóg mérések feldolgozásához szükséges kalibrációs paramétereket.
– Mért modul belső önteszt futtatása
mérőpont: önteszt lefutása után az
eredmény megjelenítése, esetleges hibakódok kijelzése, javaslatok a bemérő
mérnök számára a hibajavításhoz.
– Analóg mérések ofszetelése mérőpont: auto-zero programrész futtatása
a mérendő modulban.
– Hőmérséklet bemenetek kalibrálása
mérőpont: külső referencia áramkörrel
bekalibrálja a mért modul hőmérsékletérzékelő bemeneteit 0-100 fok között.
– Élesztés-terhelés-kalibrálás mérőpont:
működtetésre kerül a mért modul főáramköre, feszültség méréseket készre kalibrálja.
– Terheléses vizsgálat mérőpont: névleges terhelés mellett készre kalibrálja a
mért modul áramméréseit.
– Túlterhelés/rövidzárlat mérés/nemlineáris terheléses vizsgálat mérőpont:
opcionális, amennyiben előírt, a mért
modult megvizsgálja különleges terhelési viszonyok mellett is.
Ha nem szükséges tartampróbát végezni
és minden rendben van a bemérés alatt,
akkor a mérőautomata kb. 8 perc alatt végez a teljes teszt lefuttatásával. Összehasonlítva a korábbi kézi bemérés idejével,
ami akár 2 óra is lehetett berendezéstől
függően, ez szignifikáns különbség. Nem
beszélve arról, hogy a mérőautomata mindig ugyanúgy vizsgálja meg a mérendő
modulokat, és ennyi idő alatt a jegyzőkönyvet is elkészíti.
Van lehetőség további automatikus
vizsgálatokra is, mint például: Tetszőleges idejű tartampróba, akár időben variálható terhelés tranziensekkel; Bemeneti
zárlatvizsgálat; Kijelző egység, működtető nyomógombok tesztelése (ha van); Fedővédelmi áramkörök tesztelése; Áramkorlátozások ellenőrzése; Párhuzamos
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üzem ellenőrzése; Hatásfokmérés; illetve
bármilyen más, igény szerinti mérés automatizálható.
A cikk terjedelme nem teszi lehetővé
egy komplett, több száz soros mérőszoftver bemutatását, de szeretnénk érzékeltetni egy programrészlettel az 5. ábra
szerint, hogyan is lehet megvalósítani pl.
egy EEPROM tárolást a mérendő modulban, erre egy MACRO-t írtunk, mivel több
helyen is meghívjuk a mérőprogramban:
Az első sorban a MACROB utasítás található, amellyel minden makró kezdődik,
a PARAM oszlopban a makró nevét kell
megadni, amire később a hívás helyén hivatkozunk: PARAMIR_FDPQ.
A második sorban egy WRITE utasítás
található, melynek paramétere a Mért modul param oszlopban található: WRITE_
PARAM_OK_FDPQ, ennek értéke az
Érték mezőben 0. A WRITE_PARAM_
OK_FDPQ egy korábban definiált változó, amit a mérendő modul vezérlése és a
mérőprogram is képes írni és olvasni. A
mérőprogram itt 0-t ír ebbe a változóba.
A harmadik sorban szintén egy WRITE
utasítás található, melynek paramétere a
WRITE_PARAM_FDPQ. Ennek hatására a mérőrendszer egy CAN-busz adatcsomagot fog küldeni a mérendő modul
számára, amivel elérjük, hogy a mérendő modul vezérlése végrehajtson egy
EEPROM írást annak mikrovezérlőjében.
A WRITE_PARAM_FDPQ egy korábban
definiált konstans, amelynek értéke a
mikrovezérlő CAN-busz címlistájában az
EEPROM írásra mutat.
A negyedik sorban egy MESS utasítás
található, amellyel a Comment oszlopban lévő „Várakozás EEPROM írásra…”
üzenet jeleníthető meg a grafikus felület
2. ablakában, így a bemérő kolléga látja,
hogy most egy EEPROM írás van folyamatban.
Az ötödik sorban egy EVAL utasítás
található, ami egy feltételvizsgálat, extrákkal. Azt vizsgálja, hogy a korábban 0-val
feltöltött WRITE_PARAM_OK_FDPQ változó mikor lesz egyenlő 1-el, amit majd a
mérendő berendezés tud beállítani egy sikeres EEPROM tárolás után, és egy CANbusz adatcsomag küldéssel juttatja a mérőrendszer tudtára ezt az információt. Az
EVAL utasítás Param oszlopában „100,10”
van, ami azt jelenti, hogy a program 10
másodpercet vár a feltétel teljesülésére,
és legalább 1 másodpercig 1-es értéket
kell felvennie a vizsgált változónak. Ha a
10 másodperc alatt a feltétel legalább 1
másodpercig teljesül, a program tovább
lép a következő sor végrehajtására, ha
nem, akkor pedig az Error oszlopban lévő
szöveg kerül kiírásra a grafikus felület 5.
ablakába „EEPROM írás sikertelen” és a
mérési folyamat megáll.
A hatodik sorban ismét egy MESS utasítás található, amellyel a Comment oszV
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5. ábra: EEPROM tárolás makró program

lopban lévő „EEPROM írás O.K.” üzenet
jeleníthető meg a grafikus felület 2. ablakában.
A hetedik sorban a MACROE utasítás
található, amellyel minden makró befejeződik, a PARAM oszlopban a makró nevét
kell megadni.

További terveink
A közeli terveink között szerepel egy a
szerveren futó statisztikaképző szoftver
kifejlesztése, mellyel a jövőben még pontosabban tudjuk ellenőrizni termékeink
minőségét. Pl. ha egy 4 órás tartampróba
után letárolt hőmérsékletmérés eredménye azt mutatja, hogy az adott tekercselt
elem hőmérséklete az elfogadott tartományban van ugyan, de idővel a következő darabokon a tartomány felső széle
felé közelít, ebből következtethetünk pl.
az adott elemben alkalmazott rézhuzal
anyagminőségének romlására. Ehhez
hasonlóan pl. egy adott tekercselt elem
induktivitásának automatikus ellenőrzése kapcsán, ha a mért érték benne van
ugyan a megfelelő sávban, de idővel a
következő darabokon a sáv alsó széle
felé közelít, akkor ez utalhat a tekercsben
alkalmazott vasmag anyagminőségének
romlására, melyet minden esetben még
időben – a szériamérés közben – tisztázni tudunk beszállítóinkkal. A közeljövőben

szeretnénk kiegészíteni a mérőszoftvert
egy új funkcióval, mellyel a bemérő munkatárs a bemérés/javítás során tapasztalt hibák megoldását is rögzíteni tudja
egy integrált felületen, ezzel is segítve az
esetleges típushibák feltárása, a gyártás
minőségének javítása érdekében, továbbá segítve a bemérő kollégákat a hibák
jövőbeni gyors elhárításában.
A mérőrendszerrel kapcsolatos további részletes fejlesztési eredményeinkről
a következő cikkeinkben számolunk be.
A
VEKOP-2.1.1-15-2016-00050
azonosító számú, Elektronikus terhelésekkel kialakított, intelligens, energiahatékony mérőrendszerek és teljesítményelektronikai eszközök hűtésére
alkalmas hőcsöves hűtőrendszerek
fejlesztése című projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázati
program finanszírozásában valósult meg.

Jegyzet
[1] Stack: a számítógép memóriájának
egy része, amely programok futtatása
során központi szerepet tölt be.
Lektor:
Molnár Károly fejlesztési igazgató

Die Entwicklung der Softwarekomponenten in intelligenten Messsysteme
In diesem Artikel werden kürzlich die entwickelten Programmierfunktionen und
Verwendungsmethoden für intelligente Messsysteme vorgestellt. Wir beschreiben
die Ziele der Softwareentwicklung, stellen die vereinfachten ProgrammiersprachenFunktionen vor und zeigen die vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, die auf
dem Computer ausgeführt werden. In diesem Artikel wird auch der Fortschritt
der Produktivität erwähnt, den wir bei der Verwendung der automatischen
Messprozesses erlebt haben. Abschließend diskutieren wir über das während der
Entwicklung und des Testzeitraums erzielte Ergebnisse. Wir werden kurz einen Teil
einer implementierten speziellen Messsystem-Software vorstellen.
The Development of the software components of intelligent metering systems
This article presents the recently developed intelligent metering system
programming features and methods of usage. We describe the objectives of the
software development, introduce the simplified programming language functions,
and show the versatile interface running on the computer. This article also mentions
the progression of productivity we experienced when using the automatic metering
processes. Finally, we discuss the result achieved during the development and the
test period in the light of the set objectives. We will briefly present a piece of an
implemented particular metering system software highlighting its benefits.

A Dominó rendszerű berendezések közül
a D55 – D70 összehasonlítása, némileg önkényesen
kiválasztott szempontok alapján – 2. rész
RÉTLAKI GYŐZŐ

Jelfogós áramkörök 48=
táplálásának zavarmentessége
Több elektronikus elem (pl. a 400 Hz
elektronikus vevő) kényes a tápfeszültségből kapott zavaró jelek megjelenésére. Példák:
– Szolnok-Kénsavgyár állomáson a berendezés 48V-os akkumulátor csoportjának a tápsínről való leválasztáskor (az
akkumulátorokat ellopták) a 400 Hz
kisinverter (generátor) meghibásodott
(leégett). A berendezés kezelője mindebből az első vonatig nem észlelt semmit (?), mert a sínáramkörök továbbra
is szabad állapotot mutattak. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy
a szigeteltsín vevő egységekben azok
a vevő jelfogók is húztak, amelyekhez
külsőtér nem csatlakozott. Ezáltal egyértelművé vált, hogy ezek a vevők csak
a tápfeszültség szűretlenné válása miatt működhettek hamisan.
– DC/DC átalakítók esetében a kimeneti
szűrés hatékonyságának csökkenése
hasonló hibajelenséget okozhat.

Váltók végállás-ellenőrzése,
az L3 vezeték
idegen zárlat elleni védelme
A megtörtént – illetve előállítható – eset:
a váltó végállása a korai kioldást megakadályozó jelfogó elejtésekor megjön, miközben a váltó csúcssínjei nem kerültek
végállásba. Az idegen feszültség – ami a
megtörtént esetben a váltóvilágítás fázisfeszültsége volt – hatására a váltó 0,7A-es
ellenőrző biztosítója kiolvadt, az ellenőrző jelfogója a félhullámú egyenirányítású
220V táplálásról húzott állapotban volt.
A jelenség D55 esetében az ellenőrző
áramkör kiegészítésével küszöbölhető ki.
Több megoldás is született, valós védelem nem került beépítésre – igaz, a D55
berendezések egy jelentős részénél a
váltóábrák megszűnésével, átalakításával
szükségtelenné tette a váltóvilágítási táplálás további jelenlétét a kábelhálózatban.
(A legegyszerűbb védelem megvalósításához a váltóvezérlő jelfogó egységbe
egy 3 érintős XJ jelfogót kellene beépíteni
– egyébként belefér. Amiért nem, az első-

sorban statisztikailag támogatott pénzkérdés: a nem mindenáron való biztonságra
való törekvés, azaz a „meg nem fizethető
biztonság” kategória.)
D55: a váltó szigetelés kikapcsolóval
való állításánál a kezelés „megcímzése”,
a téves végrehajtódás lehetőségének kiküszöbölése:
A D70 berendezések esetében a szigetelés kikapcsolás kezelés alkalmazása
kötött:
Csak a foglaltságot mutató váltó veheti
igénybe a SziK körvezetéken érkező táplálást, mert
– a VSz jelfogó ejtett állapotát egység
szinten ellenőrzi (vagyis nem lehet nem
foglalt állapotot mutató váltót SziK kezeléssel állítani – mint a D55-ben)
– a váltó egyéni nyomógombjának munka érintkezője szükséges az állítási parancs kiadásához.
A megtörtént – és előidézhető – esetben
a kérdéses váltó egy, a váltón jelzőkezelés nélkül (Hívójelzéssel) közlekedtetett
szerelvény által foglalt állapotot mutatott,
miközben ezt a váltót egy olyan vágányút
beállításához kérte a berendezés oldalvédelembe, amely a váltó átállítását követelte. [Vagyis a váltó védőként átállt volna, ha
nem foglalt.]
Az állomás másik váltókörzetében –
de D55 esetében ez ugyanaz a kezelési
körzet – egy váltót annak látszólagos foglaltsága miatt szigetelés kikapcsoló használatával kívántak átállítani. Amikor a szigetelés kikapcsoló jelfogók meghúztak,
a kérdéses váltó esetében a szigeteltsín
jelfogó érintkezője áthidalásra került és
a váltó a közlekedő szerelvény alatt átállt. Az eset azért történhetett meg, mert
a SziK érintővel sorosan a váltó egyéni
nyomógomb jelfogójának az érintkezője
– alapáramköri szinten – nincs bekötve.
A nyomógomb jelfogó a váltólezáró egységben van, érintkező elrendezése 1/2
(hogy hajlamosabb legyen az elejtésre), a
2-es érintkezője nincs bekötve. A javasolt
megoldás szerint a jelfogó érintkezőjét
meg kell fordítani és az érintkező egyik felét az üres (80-as) tuchelponton kivezetve
a SziK érintkezővel sorosítani. Megvalósítás:
– az egység belső módosítása elvetve,
mert nincs rá kapacitás, és ritkán előforduló olyan hibáról van szó, amely

nagyobb odafigyeléssel (a kezelő részéről) megelőzhető
– külső bekötésben, amennyiben KÖFI
csatlakozás vagy más egyéb okból külső nyomógomb jelfogó kerül felvételre,
annak a munka érintkezője a kifogásolt
helyre beépítésre kerül.
Jelfeladás feltétfüzet: kitérő irányú jelfeladás esetén a vonat elejének a kitérő
irányú váltón való áthaladásakor nem
szabad(na) „erősebb” ütemezést adni,
mint ami a kitérő geometriájából következik. Példa: B60-800 kitérőn kitérő irányban 80 km/ó az engedélyezett sebesség,
tehát itt csak az 1 – 2 – 3 ütemek valamelyikének a betáplálása (lenne) engedélyezett, a 4-es ütemé nem.
Sajnálatos módon sem a D70 alapáramkör – ami a 13. nyomáramkörben
való táplálás határolatlansága miatt rendszertechnikailag (kiegészítések nélkül)
erre képtelen –, sem a D55 alapáramkör
– ami ezzel a kitétellel nem foglalkozik –
jelenlegi ismereteink szerint ennek az előírásnak nem tesz eleget.
D70: szabadkapcsolású Szi ismétlő (továbbiakban: SziP) jelfogók
ejtőképességének vizsgálata (illetve
annak hiánya):
Mantra1: az MK sávnan működő Id
sincs ellenőrizve.
Mantra2: az Id érintőről működtetett
SziP, amennyiben munka érintőjével „direkt +”-ról működteti az egységekben
levő ismétlőket – és ezeknek az ismétlőknek az egységen belül van ejtőképesség
vizsgálata –, és ha ezek a jelfogók nem
ejtenek el, akkor nincs oldás. Vagyis jó
ez így.
A dolog lényege, hogy az egységek
(elsősorban V, TK) nincsenek arra felkészítve, hogy ezek a jelfogók a maguk „természetes helyén” (az oldásban) ejtésre
ellenőrizhetők legyenek. Születtek ugyan
kapcsolástechnikai megoldások, de ezek
általánosságban nem kerültek megvalósításra. Amennyiben a SziP működése az
átlagosnál kényesebb – pl. ez a jelfogó elejtésével sorompót indít –, akkor célszerű
mellé szigeteltsín-ellenőrző jelfogót tervezni. Továbbá célszerű – akár pótlólag is
– azon szigetelt szakaszok számát csökkenteni, amelyek csak szabadkapcsolású
Szi jelfogóval rendelkeznek. Ezekre az
először Ferencváros állomáson beépített ÖSZ sávok alkalmazása is megoldás
lehet.
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Miért van?
Időzítés a S1Z ismétlő jelfogón (D55 ÜM
egység):
Amennyiben a bejárati jelzőn Szabad fény
van és a (régi típusú) áramellátás a fényjelző transzformátort ᴧt < 2 másodperc
tényleges kiesésű „szünetmentes” módon táplálja, egy esetleges táplálás váltás
hatására a térközbe küldött zöld sarkítás
átmenetileg lekapcsolódna. A lekapcsolódás hatására a térközi sárga/zöld vezérek elejtenek, majd a visszatérő szabad
jelzési kép hatására ismét kiadott zöld
sarkításról a térközi sárga vezér a nem tud
visszahúzni. D55: 605-6; 605-13.
Időzítés a V,PV jelfogón a S2 érintővel
kapcsolva (elsősorban emelt sebesség):
Ha az adott (bejárati) jelzőn egymás után
(úgy, hogy közben nem volt vörös) több
továbbhaladást engedélyező jelzési kép
is megjelenhet (pl. eltűnik az alsó sárga),
akkor a térköz felé adott villogó sárga sarkítás zöldre vált. Amennyiben ez a váltás
a villogó sötét félperiódusában következik
be, a jelenség hasonló, mint a fentebb vázolt esetben. Azért, hogy ez az egyébként
üzemszerű esemény ne okozzon téves
jelzést (és hamisan vörös térközi jelzőt), a
meghúzó S2 fényellenőrző egy kondenzátort tölt. Amikor a S2 elejt, a kondenzátor
töltése a V,PV fényellenőrző ismétlő jelfogó csévéjén sül ki (a jelfogó rövid időre
meghúz). A pillanatnyi meghúzás egy fix
sárga sarok kiadását eredményezi – függetlenül a villogó pillanatnyi értékétől. Erről a fix sárga sarokról történik meg a zöld
sarkításra váltás. Ha a jelző üzemszerűen
megálljra vált és a szabad jelzési képben
a S2 is jelen volt, a kondenzátor ugyanúgy
kisül, de ennek a későbbi működés során
jelentősége nincs (a V,PV egyébként is
meghúz).
A V,PV jelfogó áramkörében a S1Z ismétlő és az első váltólezáró párhuzamosan
kapcsolt érintőpárja:
Ha egy táplálás kimaradás során a szabad fényű bejárati jelző sötét lesz, a ᴧt <
2 másodperc kiesést a S1Z ismétlő késleltetése igyekszik áthidalni (lásd fentebb). A
táplálás visszatérte során a fényellenőrző
jelfogók versenyhelyzetbe kerülnek és
ezt a versenyt – kisebb gerjesztési igénye
folytán – a PV jelfogó „nyeri” (a PV jelfogó
húz meg elsőnek – azután a komótosabb
S1Z kikapcsolja). Azért, hogy ez a verseny
ne okozzon a térközi áramkörök (ütemezés, sarkítás) időleges állapotváltozást,
az átmeneti időszak tartamára a V,PV jelfogó működtetése ezzel a függőséggel
tiltva van.
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A szigeteltsín ellenőrző és hamis oldást
gátló jelfogók áramkörében az első váltólezáró támasz lezáró tagjának érintkezője? D55: 513
Az üzemszerű oldás D55 esetében csak
akkor következhet be, ha az oldási feltételek mind megvoltak. Az első: a vágányutat
fedező jelző megállj állásba esett vissza.
Ami e mondat mögött van: eszerint szabad
állapotban volt. Miután azért ilyen forrón
nem eszik azt a bizonyos kását: legalább
volt második váltólezárás. Nos, hogy is
van ez? Tekintsük végig a D55 lezáró egység belső kapcsolásán (SzM-003) lezáródási, majd az oldási folyamatot!
A menetbeállítás folyamatában az első
jelzővezérlő jelfogó az egység 83-as
pontján működteti az első váltólezáró támasz lezáró tagját (ennek az érintője van
a szigeteltsín ellenőrző és hamis oldást
gátló jelfogók áramkörében). A lezáró tag
függetlenített érintkezője szakít az első
lezáró oldó tagjának áramkörében (ezért
nincs oldás, ha az első lezárt vágánycsíkon végiggyalogol a foglaltság). A jelzőkezelés folyamatában az első lezáró táplálását átveszi a második váltólezáró lezáró
tagjának feltámaszkodó érintkezője, hogy
a jelző üzemszerű visszaesésekor megszűnő – az egység 83-as pontjáról lekapcsolódó – táplálás önmagában ne legyen
elég az oldódáshoz. Ezért először a második váltólezáró fog oldódni – miután a
jelző szabad fényének lekapcsolódása
egyben a függetlenített fegyverzetének
elejtését is jelenti –, majd ez után következhet az első váltólezáró támaszalapállásba kerülése. Ami a kérdésben megjelölt érintkezőt illeti, ez azon érintkezők
egyike, amelyek az oldási folyamatban
a végsőkig kitartva utoljára szakítanak –
biztosítva azt, hogy a támaszok átfordulása közben a szigeteltsín ellenőrző jelfogók végig és biztosan húzott állapotban
legyenek. Tehát: ez az elrendezés egy – a
mechanikai elrendeződésből következő –
működési késleltetés a szigeteltsín ellenőrző jelfogók számára. És miért nincs a
hamis oldást gátló jelfogó meghúzató körében a második váltólezáró jelfogó munka érintkezője? Tulajdonképpen lehetne.
Funkciója csak akkor volna, ha valamilyen
hiba miatt az első lezáró táplálása időben
nem lenne folyamatos. Ez egy olyan másodlagos biztosítás (lenne), amire nem
pazarolunk érintkezőt – legalábbis alapáramköri szinten biztosan nem.
A 3-as jelzési fogalom jelfogó áramkörében olyan függőség, hogy a jelző szabadra kapcsolódása után húzhasson
csak meg?
D55: a fényáramköri ellenőrző jelfogók a
mechanikai és tekercs manipulációs át-

szabályozások előtt (mondhatnám: a történelem előtti időkben) a TUNGSRAM által gyártott 35V 475mA üzemi paraméterű
izzón átfolyó névleges értékű áramról képesek voltak meghúzni. Ennek árulkodó
maradványa, hogy az 521/522 rajzokon a
S1Z fényellenőrző műágában nincs a jelfogó saját érintkezője. Miért nincs? Mert
a második jelzővezérlő jelfogó – amikor
éppen a vizsgáló mágnes funkciót látja el
– nem képes 0,5 másodpercig arra várni,
hogy a villogó sötét félperiódusát kiváró
fényellenőrző jelfogó majd kegyeskedik
meghúzni, miközben a vele együtt kivezérelt S2 ezt már régen megtette. Ezért
a S1Z jelfogónak anno a műágról is meg
kellett húznia – azután, ha nem talált ép
izzószálat, majd visszaejtett és a jelző is
visszaesett. A fényellenőrző jelfogók átalakításával ez az opció megszűnt, a villogó színre lépését el kellett halasztani.
Ettől fogva a villogó zöld kivezérlődése is
egy nyugodt sárgával kezdődik ...
D70: a szelektív fényáramköri kártya
bekapcsolási tranziense alap esetben
is lelki (és mágnesköri) megrázkódtatást
okoz, különös tekintettel a S1Z fényellenőrzőre, ahol nemcsak a kártya kondenzátorát, hanem a kártyán kívüli – a sötét
félperiódusnyi időt kitartó – 35-47μF
kondenzátort is föl kell tölteni. Ha erre az
„idegbeteg” rendszerre rászabadul a villogó miatti bizonytalanság is, az eredmény
nagyon is belátható: statisztikailag – a
Murphi-hatás nélkül is – közel 50%-os jelző-visszaesési arányt sikerül produkálni
csak azért, mert a S1-nek villogva kellene
bekapcsolódnia. A labor körülmények között is megismételhető jelenség egy módon küszöbölhető ki: a 17. nyom csak akkor kapcsolódhat be, ha a vizsgált jelzőn
a szabad színkép már biztosan megjelent
és a szelektív kártyában az átmeneti jelenségek nyugvópontra jutottak. A gyakorlat
alapján ez 3–6 másodpercet jelent. Szintén a gyakorlatban az alkalmazandó időzítő – olyan helyen, ahol a vágányútban
egyéb késleltetés, pl. állomási sorompó
időzítés nincs, a foglaltságérzékelésre
nem használt MK sávbeli időzítő (pl. Gyékényes), külön MK sáv (Kelenföld) időzítői
kerültek bekötésre (indítás CR érintővel).
Ahol állomási sorompók is vannak (Siófok), speciálisan kapcsolt időzítők felvétele vált szükségessé (indítás VJ érintővel).
A GeFi függőség?
A 400 Hz sínáramkörök által figyelt váltókörzetben az önműködő oldás foglaltságok egymás utániságára épül. Eközben
a sínáramkörök táplálásának biztosan
működnie kell éppen azért, hogy a foglaltság okozója biztosan nem a táplálás
kimaradása (hanem az elhaladó jármű

általi sönthatás). A D55 által eredendően alkalmazott 400 Hz-es generátorok
figyelése nem a kimenet (a 400 Hz) oldalán történt, hanem az egységen belüli,
a 48V= oldali biztosító épsége volt (van)
a vizsgálat tárgya. Az ennél korszerűbb
áramellátások már a kimeneti feszültséget figyelik – remélhetőleg. Mivel a generátorfigyelő jelfogó üzemszerűen sohasem ejt el – ugyanakkor az elmondottak
alapján nagyon fontos feladatot lát el –, a
jelfogóbúrára szerelt nyomógombbal időszakonként művileg el kell ejtetni (vizuális
ejtőképesség vizsgálat) és ezt az ellenőrzést a Műszaki Napló I-ben elő is kell
jegyezni (bőrpapír).
A D70 GeFi rendszertechnikailag
úgy alakult, hogy a HS állványokon 2 db
80VA-es 400 Hz-es generátor sáv volt beépítve az 1-es és 2-es sáv pozícióban (nagyon szépen szóltak ők hatan Gyékényesen 1981-ben). A 4 db MK sávból minden
másodiknak a hatodik időzítője a gyárilag
huzalozott GeFi – ezeknek az előírt időzítése (a többi 8 másodpercével szemben)
15 másodperc. A csereszavatosság miatt
ezért kétféle MK sávot kell kéznél tartani:
aminek a hatodik időzítője GeFi, és olyat
is, aminek nem. Az időszaki belsőtéri
funkcionális vizsgálatok során (is) kiderült
ennek a rendszernek a tarthatatlansága.
A megoldás egyszerű: minden MK sávot
egyformára kell szabályozni és a GeFi-k
esetében az időzítést kiválasztó kapcsolási eset rövidzárját kell egy – a minta
berendezésben 22k 2W – ellenállásra
cserélni. Ez az ellenállás adja a hosszabb
késleltetést (kiviteli terv szinten is: Siófok).

Speciálisan rejtett módon valósul meg
a GeFi érzékelés a 2 db 13 kHz-es sínáramkörrel oldódó sorompók esetében.
Itt nem a 13 kHz folyamatos jelenlétét kell
érzékelni (ebből legalább – pontosan –
kettő van, mindegyik sínáramkörhöz külön – külön előállítva), hanem elméletileg
azt a 24V= táplálást, amire a 13 kHz-es
generátorok csatlakoznak. Még mielőtt
külön egyenfeszültség figyelő megalkotá-

sán gondolkodnánk, vegyük észre, hogy
a figyelést a 2 db 13 kHz elvégzi. Hogyan?
Úgy, hogy az egyikhez tartozó szigeteltsín
ellenőrző jelfogó csak akkor tud meghúzni, ha a figyelt elem foglaltsága esetén a
másik szabad. Ebből következően az oldáshoz szükséges tényleges foglaltság
figyelése az éppen szabad elem által valósul meg. Ez még akkor is elegendő, ha
a szigeteltsín ellenőrző jelfogókat nem lehet (vagy nem célszerű) a kérdéses 24V=
táplálásról működtetni.
A D55 alapáramkör 514-2 rajzán a
szigeteltsín ellenőrző jelfogóknak azért ír
elő ejtési késleltetést, mert a sorompónak
nincs első lezáró támasza – a második lezáró oldó tagjának biztos meghúzásához
kell a kérdéses késleltetés („éppen hogy”
értékben).
A közúti fényjelzők fényáramkörében
ugyanannyi visszatérő kábelér, mint előre menő?
Az 1990 előtti 526-1 lapon a piros fények
Vt ága az elosztó és a jelfogó helyiség között közösítve volt. Az okoskodás abból indult ki, hogy a felváltva villogó fények árama az adott kábel eret állandóan terhelve
sem okoz többlet feszültségesést, viszont
ezzel a megoldással kábelér spórolható.
A kábelér szempontjából az okoskodás
helytálló. Abban a – viszonylag ritka, de
előfordult – esetben, amikor ez a közös
kábelér megszakadt, a várt üzemképtelenség helyett egy olyan állapot következett be, amire sem a tervező, sem az
üzemeltető nem volt felkészülve; csak az
áram, amely – mint tudjuk – sokkal jobban
tudja a fizikát, és ezt a tudását pillanatok
alatt képes kamatoztatni. Tekintsük az
érvényes alapáramkör 526-3 lapját (ahol
érhiány miatt a közös Vt ágba is fényellenőrző jelfogót írt elő a jóváhagyó (a bekövetkezés egyébként Fonyód SR2 esetében valósult meg). Amennyiben pl. a V1
Vt ága az elosztó és a jelfogó között megszakad, az áram által pillanatok alatt felderített út a következő: A villogó 1 tápsínről
táplált Sr a V1 bal oldali cséve – Sr a V1
izzó – elosztó Vt pont – Sr b V1 izzó – Sr
b V1 bal oldali cséve (után tovább nem látszik). A korábbi okoskodás alapján az Sr
b V1 táplálásának a villogó2 tápsínről kell
érkeznie (a kábelér kettős kihasználtsága
miatt). Tehát villogó2 tápsín – amely ilyenkor feszültségmentes – amire nemcsak
ez az egy fogyasztó csatlakozik, hanem
pl. az Sr a V2 üzemi ága és műágak is.
Nos, így kerülőúton záródik az áramkör,
amelyben azonban nem tud akkora áramerősség kialakulni, hogy a kivezérelt fény
az izzószál gyenge árama miatt láthatóvá
váljon, ugyanakkor a fényellenőrző jelfogó

képes volt meghúzni (tartani). A véletlenek
összjátéka folytán így a jelző szabad fénye
mellett behaladó vonat egy olyan fénysorompóhoz érkezett, ami a közút számára
villogó sötétet mutatott. Az 1990.VI. dátumú alapáramkör módosítás – amely a
bevezetéskor visszamenőleges hatályú
felülvizsgálatot és módosítást is elrendelt,
ezért keletkezett.
Sajnálatos módon a D70 közúti fényjelzők áramkörére ez a vizsgálati kötelezettség nem terjedt ki. A 34-es alapáramköri
lapon megfigyelhető, hogy ugyan a két
piros Vt-t külön kábeléren vezeti, de az
összes piros Vt-t átvezeti az SF egység
2.9 majd 2.21 pontjain. Erre megoldást
csak a Siófok állomásra tervezett új állvány huzalozása adott, ahol a V1 – V2
Vt-k is a „régi” 34-es lapon is jelölt 2.5e
pontra csatlakoznak (igazából semmi nem
indokolja a piros Vt-k egységen keresztüli
visszavezetését a meglevő rendszerekben sem).
Az, hogy a D55 alapáramkör sárga indikátor előbb kapcsolódik be, mint ahogy
az indikátorral szerelt jelző többi szabad
fénye?
A D55 főjelzőkre a szabad jelzési kép
az első és második jelzővezérlő jelfogók
munka- és az elejtő kezdő jelfogó nyugalmi érintőin át kapcsolódik be. Mivel
a második jelzővezérlő jelfogó látja el a
vizsgálómágnes funkciót is (a kivezérelt
fények együtt égését ellenőrzi), fontos,
hogy a S1 kivezérlésekor az ide bekötött
Si fényellenőrző érintkező már zárjon.
Fontos, mert a második jelzővezérlő jelfogó „nem tud várni” (lásd fentebb a 3-as
fogalom jelfogó működetésénél). Ezért
a második jelzővezérlő jelfogó a munka
érintkezőjével bekapcsolja a sárga indikátort, hogy a fényellenőrző jelfogójának
munka érintői kb. egy időben zárjanak
az elejtő kezdő jelfogó nyugalmi érintkezőjével.
A D55 kényszeroldó áramkör KOT jelfogói áramkörében a B jelfogó nyugalmi
érintője mellé néhány helyen betervezve
(vagy csak bekötve (?)) az A jelfogó nyugalmi érintkezője is?
A módosítás a Ghielmetti órának a MELI01 időzítővel való cseréjekor került be az
alapáramkörbe 101188/1997. jóváhagyási számmal – sajnos nem nagy hírveréssel. Első közelítésben a B jelfogó ejtve
záró érintkező esetleges kontakthibájának következményeit mérsékli (ha az az
érintő nem zár, elmarad az időzített kényszeroldás). A jóváhagyás ugyan a rendelkezésre álló dokumentum szerint ideiglenes – de amíg nincs jobb, használható.
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Esetenként az állomási sorompó lezárt
állapotának visszajelentésében a közelítés érzékelő B jelfogó érintője – az alapáramkörtől (701) eltérően?

Az állomási sorompó visszajelentésében
a csapórúd vízszintes csíkja a rúd alsó
végállása mellett (ha van rúd) a sorompó
„második lezárt” állapotát is megjeleníti.
Abban az esetben, ha az egyik vágányon
lezárt vágányút mellett a jelző szabad,
de a vonat „messze” van, de a sorompó
csukott állapotú a másik vágányon végzett
tolatás miatt, a csík attól függetlenül vörös
lesz, hogy a kézi lezárt állapot megszűnésekor a sorompó még felnyílhat. Ez a
kezelőt megtévesztheti, ezért is javasolt a
B jelfogó érintőivel való kiegészítés. Meg
azért is, mert a vörös csík megtévesztő
módon a SKÉV működését is letiltja.
D55 esetén a közelítés érzékelő B jelfogó SR származtatott ismétlő áramkörében a sorompó indító jelfogó alapállásban záró érintője (316-3)?
Az alapáramkör módosításakor adott indoklás szerint: „Ha a kijárati jelző szabad
fénye a sorompó időzítésére vár és a (rövid) behaladó vonat akkor lép a fogadóvágányra, a foglaltság elvész, B és A visszahúz és a sorompó felnyílik.” A sorompó
B jelfogó áramkörébe tett érintőpár (a B/
SR és az indító) hatására a B/SR áramköre a sorompó indító húzva tartási idejére
ismétlőzár jellegűvé válik. De miért ez a
nagy pánikroham? Amikor beáll a bejárati
és a kijárati vágányút (ha csak kijárati, akkor a feltételezés szerint a vágányról indul
a vonat), a kijárati oldali B és A jelfogók
akkor nem húznak meg – és a sorompó
emiatt időzít –, ha a bejáró vonat a bejárati
jelzőt már meghaladta. A kijárati oldalon
húz a háttal álló bejárati jelző cél jelfogója – tehát a B jelfogó áramköre még nem
ismétlőzár jellegű. A sorompó indító jelfogó húz, mert a második váltólezáró a sorompó időzítésére vár. Ekkor a 400 Hz-es
váltókörzeti sínáramkörről a (rövid) bejáró
vonat a fogadóvágány 75 Hz-es sínáramkörére lép. Amennyiben a 75 Hz-es szakasz később érzékeli a foglaltságot, mint
ahogy a 400 Hz felszabadul, a hivatkozott
jelenség bekövetkezhet [D70 esetében
nem, mert ott a 400 Hz ismétlő jelfogójának visszahúzási késleltetése hoszszabb, mint a 75 Hz ejtési késedelme].
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A sorompó miatt az állomásvég B jelfogóját külön megfogni nem kell (mert a kijárati
jelző még vörös), működési problémát a
sorompó vezérlésében okoz, a probléma
itt lett elhárítva. Amennyiben a sorompónak nincs külön B jelfogója, az állomásvégi B jelfogó áramkörébe a bejárati jelző
cél jelfogó érintkezőjével sorosan került a
függőség előírásra (remélhetőleg visszamenőlegesen – 316-4).
A D55 állomási sorompó fényvezérlő
jelfogójára a kondenzátoros ejtési késleltetés?
A fényvezérlő jelfogó – mint második piros kivezérlő elem – a csapórúd + ellenőrző jelfogó érintkezőit váltotta ki (látszólag).
A fényvezérlő jelfogó ennél többet tud:
időben folyamatosan figyeli az állomási
sorompó szabad állapotához szükséges
feltételek meglétét (ebbe bele tartozik az
is, hogy a csapórúd függőleges végállásban legyen). Tekintsük az üzemszerű
csukási folyamatot! A támasz – csévéje
gerjesztést kap, miközben a + oldalról a
gerjesztés lekapcsolódik (ezen a gerjesztésen él a fényvezérlő – a villanyt mintegy
„ellopva” a támasz + tekercsétől). A – vezérlő meghúzásában történik az összes,
a lecsukott állapotban működő elem
alapállás ellenőrzése (többek között a piros fényellenőrző jelfogók ejtőképesség
vizsgálata is). Amikor a vezérlés létrejön,
a fényvezérlő tekercséről néhány 10 msmal korábban kapcsolódik le a feszültség, mint ahogy a vezér támasz – fele a
gerjesztést megkapta. Ha a fényvezérlő
ejtése a kelleténél gyorsabb lenne, egy
fürge piros fényellenőrző előbb szakítana a – vezér áramkörében, mint ahogy a
támasz a maga tesze-tosza módján felső
helyzetbe kerülhetne. Nos, a fényvezérlő
eme ejtési fürgeségét kell az ejtési késleltetéssel lassítani annyira, hogy a támasz
– oldala üzembiztosan felső helyzetbe
legyen, mielőtt a fényvezérlő fegyverzete
megindul lefelé.

A D55 903-2 lapon előírt második jelzővezérlő jelfogó szabadkapcsolású
segéd (ismétlő) jelfogójának áramköri
kialakításához:
Azok, akik üzemeltettek (üzemeltetnek)
olyan állványos áramellátást, amiben az
akkumulátor alsó és felső határ figyelő
egy jelfogóra volt rábízva, könnyebben
megértik a problémát. Nos, ez a jelfogó
úgy volt beszabályozva egy soros ellenállással, hogy a sorba kapcsolt időzített
ejtve záró és az időzített húzva záró érintkezője amíg zárt, addig nem adott zavar
jelzést. Mivel ez a fajta működés az XJ
jelfogók esetében létrejöhet erősen kérdéses egy második jelzővezérlő jelfogó
működtetése esetében ez a fajta – az
előbbiek szerint vitatható – megoldás.
Miről is van szó? A második jelzővezérlő
jelfogó áramköre összeáll, majd meghúz
a szabadkapcsolású jelfogó a saját időzített (későn szakító) nyugalmi érintkezőjén át. A meghúzó segédjelfogó időzített
(korán záró) munka érintkezőjével működteti az egység második vezér jelfogóját,
ami egy munka érintkezőjén tartót ad a
segédjelfogónak. Egy probléma van a
rendszerben: az időzített érintkezők nem
felelnek meg a kényszervezetettség követelményének – vagyis a segédjelfogó időzített nyugalmi érintkezője egyáltalán nem
biztos, hogy szakít. Ha nem szakít, a + - J
egységbeli érintő – időzített érintők áramúton a második jelzővezérlő jelfogó az
áramkörének többi részétől függetlenedve „örök tartó”-n marad. A haladó vonat
hatására a jelző nem kapcsolódik Megálljba, azt ezt követő kényszeroldás hatására
az első jelzővezérlő jelfogó elejt és a jelző
visszaesik. Ismételt vágányút kezdeményezés nem lehetséges. A probléma ott
van, ha a kezelő nem figyel, akkor a jelző
a vonat után is szabad állapotú marad. (Ha
az első jelzővezérlő jelfogó visszaesik, a
második jelzővezérlő is visszaesik a J egységen belüli áramköri kialakítás miatt.)

Vergleich der Stellwerke D5 und D70 – basierend auf den subjektiven
Aspekten
Das erste Stellwerk D55 wurde 1962, das erste Stellwerk D70 wurde 1973 beim
ungarischen Eisenbahnnetz in Betrieb genommen, die MÁV von der schweizerischen
Firma Integra lizenziert hat. In den vergangenen fast 60 Jahren wurden beide
Stellwerkstype mehrmals verändert; die Ursachen solcher Änderungen kennt man
kaum in vielen Fällen. In diesem Artikel wählt der Autor von diesen Fällen „wer kann
noch wissen…“ mit subjektiver Methode, dass er die zwei Type vergleicht.
Comparison of Domino55 and Domino70 – based on subjective aspects
The first Domino55 had been taken into operation in 1962, the first Domino70 in
1973 on Hungarian railway network. These systems were licensed from Integra
(Switzerland) by MÁV. In last 60 years, both equipment types were modified several
times; the reasons for the modifications are hardly known by anyone. In this article,
when the two types are compared, the author selects some examples among these
„who knows it…” situations in subjective way.

Képeslapok egy biztosítóberendezési albumból
1. rész: A fényjelzős mechanikák őskora, avagy a Budapest-Ferencváros–
Tatabánya-felső automata vonalblokk berendezés első lépései
OPPERHEIM GÁBOR,
FARKAS BALÁZS
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműirányítás Tanszéke (KJIT) a mai napig
őrzi egykori oktatója, Dr. Borbély Tibor
biztosítóberendezési
diafelvétel-gyűjteményét. Dr. Tarnai Géza lehetőséget
teremtett rá, hogy a gyűjteményt áttekinthessük, digitalizálhassuk.
A képek egy része az 1950-es évek
első felének hazánkban kibontakozó jelfogós biztosítóberendezési forradalmát
dokumentálta (részben gyári próbákat,
részben már fölszerelt, üzemelő berendezéseket – néha meglepő redundanciákkal) az 1950-es évek elejének
korai jelfogófüggéses berendezéseitől
az 1950-es évek második felének új
„Integra-Domino”
rendszertechnikájáig. Szakcikk-illusztrációk reprodukciói is
helyet kaptak köztük. Jelen cikksorozatban a reményeink szerint érdeklődésre
számot tartó felvételek közül szeretnénk
majd időnként 4-5 összetartozó darabot
bemutatni (esetlegesen más, kapcsolódó
felvételekkel kiegészítve).
A gyűjtemény legkorábbinak tekinthető (és számunkra talán legizgalmasabb)
felvételei Budaörs állomás fényjelzősmechanikus
biztosítóberendezésének
II. állítóközpontjában készültek (1. kép).
A képeken szereplő állítókészülék valószínűleg sokunkat emlékeztet a mai
napig Újudvartól Mándokig elterjedt
„reteszmágneses vonóvezetékes” berendezésekre, azonban a napjainkban
is üzemelő példányoktól eltérően ezeket
még a „VES” berendezések megszokott
elzárószekrényével szerelték föl (2. kép).
A képeken is megörökített „vonóvezetékes VES” berendezés születése
szorosan összekapcsolódik az első hazai jelfogófüggéses berendezések, az
egyenáramú térközberendezések kezdeti
telepítésével. Az első, Budapest-Ferencváros és Budapest-Kelenföld közti „automata vonalblokk” csatlakozó állomásai
egy (motoros) alakjelzős VES és egy „hagyományos” alakjelzős Siemens-Halske
(SH) berendezés voltak. A térközberendezések alapkapcsolásait a MÁV Igazgatóságának biztosítóberendezési szakközegei felügyelete mellett a svájci Integra
cég mérnökei dolgozták ki. Szintén
Svájcban dolgozták ki Budapest-Ferencváros és Budapest-Kelenföld állomások

1. kép: Budaörs állomás II. állítókészüléke, vágánytáblája és jelfogószekrényei.
Forrás: KJIT, Dr. Borbély Tibor

2. kép: Budaörs állomás II. állítókészülék VES zárómágnesei felszerelt burkolattal.
(Erősen retusált felvétel, feltehetően prospektus számára.) Forrás: KJIT, Dr. Borbély Tibor
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térközcsatlakozásainak alapkapcsolását.
Ugyancsak Svájcban gyártották le az állomási térközcsatlakozó jelfogóállványokat,
vágánytáblákat. A meglévő készülékek
átalakításának tervezési, szerelési feladatait a budapesti Telefongyár Rt.-től rendelték meg.
A két állomás között „hagyományos”
SH térközberendezés üzemelt, a kétvágányú pályán az addigi szokásoknak
megfelelően kötött menetirány szerinti
közlekedési renddel. A csatlakozó állomásokat és a vonali térközberendezéseket
a Budapest-Keleti–Budapest-Kelenföld
közti baljáratú közlekedésről jobbjáratú
közlekedésre áttéréshez kapcsolódóan
1948-ban egyszer már átalakították (jelzők áthelyezése, vágányúti függőségek
átcsoportosítása). Mindezen átalakítások
után egy évvel később az automata vonalblokk létesítését követően a mechanikus
térközberendezéseket elbontották. A térközberendezéseket az automata térköz
kísérleti üzemidőszakában vonatjelentő
térközberendezésként megtartották, mint
visszaesési szintet. Arról, hogy visszaesési szintként ténylegesen alkalmazták
volna, jelenleg nincs adatunk, azonban a
kezdeti időszakban előfordultak arra akár
okot is adható balesetveszélyes üzemzavarok (elsősorban a magyar fél sehol
másutt a nagyvilágban addig nem alkalmazott kívánságai miatt – ezekre még
visszatérünk a cikk folytatásában).
A kapcsolódó állomásvégeket: Budapest-Ferencváros állomás végponti
motoros alakjelzőit, Budapest-Kelenföld
kezdőponti vonóvezetékes alakjelzőit fokozatosan fényjelzőkre cserélték és kiépítették a helytelen irányú bejárati és a
„menetirányváltásos” térközberendezés
által lehetővé tett helytelen irányú kijárati
meneteket is (3. kép). A ferencvárosi VES
berendezés részleges fényjelzősítése a

4. kép: Budapest-Kelenföld állomás „VES-esített”
tológombos rendelkezőkészüléke 1950 elején.
Forrás: MÁV MTÜ Archívum, Vezérigazgatósági fényképgyűjtemény, x20230054

térközcsatlakozás illesztésén túlmutatóan
különösebb „fejlesztési” tevékenységet
nem igényelt, lévén addigra már üzemeltek VES berendezések fényjelzőkkel a
magyar vasúti hálózaton (Székesfehérvár, Komárom, Kőbánya-felső). A kelenföldi vonóvezetékes Siemens-Halske
berendezés fényjelzősítése azonban új
feladatot jelentett. A fényjelzős kiegészítést a berendezés „VES-esítésével”
érték el (így Budapest-Ferencváros és
Budapest-Kelenföld állomásokon azonos
elvek mentén lehetett kialakítani a térközcsatlakozás áramköreit). A tológombos
irodai rendelkezőkészülékbe VES rendszerű érintőkészleteket építettek be (a
korszerűsítés látványosságát növelendő
az iránykallantyút is fehér színű kapcsológombra cserélték), a II. állítóközpont
jelzőállító emeltyűit kiszerelték, helyettük csatlakozó vonalanként egy-egy VES
rendszerű jelző kapcsológomb és az

3. kép: Budapest-Kelenföld állomás rendelkezőkészülékének vágánytáblája 1950 elején.
Az állomás kezdőpontja már fényjelzősített, végpontja még alakjelzős.
Forrás: MÁV MTÜ Archívum, Vezérigazgatósági fényképgyűjtemény, x20230054
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önműködő vonalblokkal kapcsolatban
álló irányokban (Budapest-Ferencváros)
egy-egy reteszmágneskészlet került beépítésre.
A menetirányváltásos közlekedés bevezetésével át kellett szerelni Budapest-Ferencváros és Budapest-Kelenföld állomások tológombos rendelkezőkészülékeit.
Az „egy kétvágányú pálya” szerinti kiosztás helyett „két egyvágányú pályá”-nak
megfelelően sorrendezték át a blokkelemeket és tológombkészleteket, ehhez
kapcsolódóan a rendelkezőkészülékek
vágánylapjait is cserélték. A Budapest-Kelenföld állomás rendelkezőkészülékéről
készített felvételen jól megfigyelhető,
hogy Budaörs irányába a blokkelemek
(és természetesen a kapcsolódó mechanikai szerelvények, tológombkészlet)
átcsoportosításával már előkészítették a leendő menetirányváltásos közlekedésre történő átalakítást (4. kép).
(A felülszerelt vonalblokkal összekapcsolt
kijárati jelzőblokktól balra a keresztmenet-hozzájárulási blokkelemet találjuk.)
A vonal- és kapcsolóblokkelemek fölülszerelésével a vágányúti blokkelemeket
át lehetett helyezni, hogy közéjük lehessen majd beépíteni a helytelen irányú
jelzőblokkelemeket. Budapest-Ferencváros állomás tológombos rendelkező
készülékét 1956-ban, Budapest-Kelenföld állomásét 1958-ban cserélték nyomógombos rendszerű, jelfogófüggéses
„Integra” kezelőasztalokra. (BudapestKelenföld állomás akkor már 7–8 éve elbontott Integra rendszerű kezelőasztala
1992-ben még fölbukkant Szász János
Rákosrendező pályaudvaron forgatott
Woyzeck-jében.)
Budapest-Kelenföld állomás VES
rendszertechnikával kiegészített „SH”
rendelkezőkészülékén egy váltó kapcsológomb is megfigyelhető, megközelítően ott, ahol a „hagyományos”

tológombos rendelkezőkészüléken a
reteszelőforgattyút elzáró kallantyú helye volna. Az állomás első vágányában
közbenső váltó feküdt, amit a rendelkezőkészülék „VES-esítés” előtti állapotában kétállású reteszelőforgattyúval, az
1958-59-es felújítást követően pedig
reteszmágneses kulcsszekrény útján tartottak elzárás alatt. Földes Gyula a Mérnöktovábbképző Intézetben 1952-53 során tartott „Vasútbiztosító berendezések
tervezési, gyártási, szerelési feladatai”
előadásai során esettanulmány jelleggel

ismertetett egy VES berendezéshez létesített „helyi kapcsolóra visszavezetett”
villamos váltóreteszt – a villamos reteszgomb a helyi kapcsoló szekrénykét tartotta zár alatt. Elképzelhető, hogy ez a
kelenföldi, reteszelőforgattyút kiváltó kapcsológombos megoldás képezte az esettanulmány egyik forrását (Budapest-Ferencváros hasonló berendezései mellett).
Az átalakítás mind Budapest-Ferencváros, mind Budapest-Kelenföld állomásokon csak a térközcsatlakozásban
érintett állítóközpontokra szorítkozott, a

teljes állomás fényjelzősítésére BudapestFerencváros esetében csak 1957-ben
került sor (addig a kezdőponti fényjelzősítés a végponti kijárati jelzők előjelzőire
korlátozódott). Budapest-Kelenföld esetében az önműködő térközberendezés
folytatólagos kiépítésével 1951-re Budaörs irányában is át kellett térni a kötött
menetirányú jobbjárat szerinti közlekedésről a kétszer egyvágányú, „menetirányváltásos” kiépítésre. Ekkorra a végponti állítóközpontot is fényjelzősítették
(5. és 6. képek).

5. kép: Budapest-Kelenföld állomás Budafok-Háros és Budafok-Albertfalva felőli bejárati jelzői 1953-ban.
Háttérben az I. állítóközpont épülete és a „Központi Sorompó őrhely”. Ekkoriban még a kötött menetirányú pályán nem építették ki
a helytelen irányú bejáratokat. Forrás: MÁV MTÜ Archívum, Vezérigazgatósági fényképgyűjtemény, X20230647

6. kép: Budapest-Kelenföld állomás Budafok-Háros és Budafok-Albertfalva felőli bejárati előjelzői 1953-ban.
Háttérben Budafok-Albertfalva alak bejárati előjelzője. Ekkoriban még a kötött menetirányú pályán nem építették ki
a helytelen irányú bejáratokat. Forrás: MÁV MTÜ Archívum, Vezérigazgatósági fényképgyűjtemény, X20230647
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1958-ban, a Budapest-Déli pu.–Budapest-Kelenföld közti egyvágányú vasútvonalat az állomásokhoz csatlakozó
meglévő kihúzóvágány (Budapest-Déli
pu.) és iparvágány (Budapest-Kelenföld
pu.) nyomvonalának fölhasználásával kétvágányúra építették át. Az állomásközben
a kezdeti provizórikus állapotot (kötött
menetirány, SH térköz) követően a délbalatoni vasútbiztosítás óta alkalmazott
félig önműködő jelfogós térközberendezést szerelték föl. (A térközőrhely fedezte
egyben az immáron nyíltvonalból kiágazóvá alakított iparvágányt.) Az állomásköz
átépítéséhez kapcsolódóan a két állomás
vágányhálózata is átépítésre, korszerűsítésre került. Ezt az átépítést BudapestDéli pályaudvaron a meglévő berendezés
provizorrá alakítása mellett, új fényjelzősmechanikus biztosítóberendezés felszerelésével követték le (ez üzemel napjainkban is). Budapest-Kelenföld állomáson a
meglévő állítókészülékeket szerelték át
(blokkszekrény és annunciátorszekrény
helyett reteszmágnesek, jelző kapcsológombok, rendelkezőkészülék cseréje).
Budapest-Kelenföld állomás felújított
biztosítóberendezéséhez immáron négy
kétvágányú vasútvonal csatlakozott,
ezek közül három esetében a csatlakozó
vonali berendezések lehetővé tették a
menetirányváltásos közlekedést (Budapest-Ferencváros pu., Budapest-Déli pu.,
Budaörs), a negyediken (Budafok-Háros)
továbbra is hagyományos „SH térköz”
berendezés maradt üzemben, menetirányváltás lehetősége nélkül. Ez utóbbi
esetében azonban a forgalomlebonyolítás
rugalmasságát (és biztonsági színvonalát)
emelendő a helytelen irányú menetek és
bejárati jelzőik is beépítésre kerültek a felújítás során. Hasonló megoldással éltek
a Székesfehérvár–Dinnyés vonalszakasz
középállomásai esetében is, részben a
balatoni nyári forgalmat kiszolgáló menetrend szerinti helytelen vágányú közlekedést támogatandó.
Az önműködő térközbiztosító-berendezés Budapest-Ferencváros és Budapest-Kelenföld közti kísérleti szakaszának kiépítését és üzembehelyezését
követően a Budapest-Kelenföld–Felsőgalla vonalszakasz SH térközberendezéseinek kiváltásával folytatták az önműködő térközberendezések építését,
immáron magyarországi gyártással,
tervezéssel. A nagyobb kiterjedésű állomásokon fényjelzős-mechanikus rendszerű állomási berendezéseket (Budaörs, Bicske, Tatabánya-felső), míg a
kisebb állomásokon (Torbágy, Herceghalom, Szárliget) a szintén az Integra cég
licenciaszerződésének részeként gyártásba vett „vágányfoglaltságos” jelfogófüggéses berendezéseket szereltek fel
(ezekre még visszatérünk a cikk folytatásában).
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Elsőként a Budapest-Kelenföld–Budaörs állomásköz épült át (még 1951-ben),
ehhez kapcsolódóan Budapest-Kelenföld
végponti állomásvégét és Budaörs állomás
SH berendezését kellett illeszteni. Budaörs állomás biztosítóberendezésének átalakításáról részletesebb adatok jelenleg
nem állnak rendelkezésünkre, mindössze
csak feltételezésekkel élhetünk a biztosítóberendezés teljes átalakításának/cseréjének okáról. Az állomáson 1901-ben a
Budapest-Kelenföld–Győr vonalszakasz
kétvágányúsításához kapcsolódóan egy
korai SH berendezést építettek, még kallantyús rendelkezőkészülékkel. 1950-ben
a nevezetes „PRÉKO” iparvágány építéshez kapcsolódóan készített biztosítóberendezési előterv Budaörs állomáson továbbra is kallantyús rendelkezőkészüléket
ábrázol, így elképzelhető, hogy az állomáson (legalább is részben) egy avult, cserére érett állomási biztosítóberendezést
kellett volna az új térközberendezés illesztéséhez (és a menetbővítésekhez) kapcsolódóan átalakítani, bővíteni.
A Budaörsre 1952-ben kialakított fényjelzős-mechanikus berendezés esetében
az állítóközpontokban a MÁV-szabványú állítóbakokra VES-rendszerű vágányúti és jelző kapcsológombokat és zárómágneseket
szereltek. A forgalmi irodában elhagyták
a mechanikus elvű menettervi függéseket
megvalósító Rank-szekrényes (vagy kallantyús) rendelkezőkészüléket (ez tette lehetővé a blokkelemes villamos felsőrészek
elhagyását is), helyette jelfogófüggéses
menetkivezérlő áramköröket alakítottak
ki, nyomógombos rendelkezőkészülékkel
(7. kép). (Hasonló áramköröket létesítettek a vele egyidőben épített torbágyi
jelfogófüggéses
„szabadkapcsolású
Integra” berendezésben is.) A későbbi hasonló rendszerű „reteszmágneses” fény-

jelzős mechanikus biztosítóberendezéseket a „jelzőzászlós” VES zárómágnesek
helyett már Integra reteszmágnesekkel
szerelték, izzós visszajelentéssel.
Az irányjelzési rendszerről sebességjelzési rendszerre téréshez kapcsolódó
biztosítóberendezési átalakítás során
Budaörs állomás állítókészülékein is
Integra reteszmágnesekre cserélték a
VES zárómágneseket (hozzávetőlegesen
1965-ben).
Az állítókészülékről készült felvételen
látszik a jelző és vágányúti kapcsológombok által kúpfogaskerék-áttételeken át
mozgatott „200”-as függőleges tengelyek
burkolata – a burkolatot sajnálatos módon nem vették le a képek készítésekor
(8. kép). A későbbi berendezésekben egy
ideig továbbra is megtartották ezeket a
szerkezeti elemeket, később azonban már
az egyszerűbben üzemeltethető kapcsológomb-ismétlő jelfogókat rendszeresítették.
Az először Budaörsön megépített,
majd korszerűsítését követően „Bicsketípusként” elterjedt reteszmágneses
fényjelzős mechanikák utolsó példányait
Rákosrendező állomáson és Angyalföldelága záson szerelték föl (1976–77). Ezeket az utolsó példányokat az akkor már
meghatározó D55-rendszertechnikával
tervezték és szerelték.

Kapcsolódó irodalom
Földes gyula: Vasútbiztosító berendezések tervezési, gyártási és szerelési feladatai, Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 1954
MNL-OL XXIX-H-50-a
2196. doboz 301126/1949 (BudapestFerencváros, Budapest-Kelenföld térközcsatlakozás tervezése)

7. kép: Felsőgalla állomás nyomógombos rendelkezőkészüléke, 1957
(hasonlót kapott Budaörs állomás is). Forrás: KJIT, Dr. Borbély Tibor

8. kép: Budaörs állomás II. állítókészülék VES zárómágnesei leszerelt burkolattal. Forrás: KJIT, Dr. Borbély Tibor

2214. doboz 301753/1949 (BudapestFerencváros, Budapest-Kelenföld állomások önműködő térközberendezéssel
kapcsolatos tervei)
2424. doboz: 319845/1949: (BudapestFerencváros, Budapest-Keleti pu. felől
részleges fényjelzősítés)
2249. doboz 303412/1949 (BudapestFerencváros–Budapest-Kelenföld automata vonalblokk, INTEGRA levelezés)
2283. doboz: 305141/1949 (BudapestKelenföld állomás bővítése)
2253. doboz: 303555/1949 (BudapestFerencváros, Budapest-Kelenföld térközcsatlakozás tervezése)
2340. doboz 309513/1949 (BudapestKeleti pu.–Budapest-Ferencváros jobbjárat)
2353. doboz: 310972/1949 (BudapestFerencváros, Budapest-Kelenföld térközcsatlakozás tervezése)
2371. doboz: 312752/1949 (BudapestFerencváros, Budapest-Kelenföld térközcsatlakozás tervezése)
2376. doboz 313755/1949 (BudapestFerencváros, Budapest-Kelenföld térközcsatlakozás tervezése)
2380. doboz 314414/1949 (felirati táblák, és szárnykapcsoló áramkör Budapest-Ferencváros, Budapest-Kelenföld)
2526. doboz 336537/1949 (Fény kijárati
előjelző létesítése Budapest-Ferencváros
állomáson)
2546. doboz 339983/1949 (BudapestFerencváros–Budapest-Kelenföld térközberendezés üzembe helyezéséről)

2556. doboz 341720/1949 (Bebrits Lajos Miniszter úr Budapest-Ferencváros
és Budapest-Kelenföld bejárati jelzőinek
elhelyezéséről)
343982/1949 (Az önműködő térközbiztosító berendezés szabálytalan működése)
MNL-OL XIX-H-1-aa-2
716. doboz: 7864/18/9B/1951 (Budaörs
állomás biztosítóberendezés megrendelésének bejelentése)
719. doboz 728.8/45/9B/1952 (Székesfehérvár, Budaörs állomások biztosítóberendezéseinek ügyei)
MNL-OL XIX-H-1-aa-1

453. doboz: 302905/1950 (BudapestFerencváros
biztosítóberendezésének
átalakításai)
525. doboz 307266/1950 (BudapestKelenföld–Bicske térközberendezések
létesítése)
925. doboz: 107136/1958 (BudapestDéli–Budapest Kelenföld II. vágány biztosítóberendezési munkák)
952. doboz: 109034/1958 (BudapestDéli–Budapest Kelenföld II. vágány biztosítóberendezési munkák)
1854. doboz: 116849/1961 (BudapestFerencváros előtervek)

Postkarten von einem Stellwerksalbum – Teil 1: Die Urzeit der mechanischen
Stellwerke mit Lichtsignalen – die ersten Schritte des automatischen
Streckenblocks zwischen Budapest-Ferencváros und Tatabánya-felső
Wir wählen interessante historische Bilder von der Sammlung der Fakultät für
Verkehrs- und Fahrzeugsteuerung (Technische und Wirtschaftswissenschaftliche
Universität Budapest) und ergänzen sie mit weiteren Aufnahmen und der
Geschichte der auf denen erscheinenden Stellwerke. In dem ersten Teil geht es
um den am Anfang der 1950er Jahren erschienen automatischen Streckenblock
und den zugehörigen Umbau der verwandten Bahnhöfe Budapest-Ferencváros,
Budapest-Kelenföld und Budaörs.
Postcards from an interlocking album – Part 1: The prehistory of mechanical
interlocking with light signals – the first steps of automatic block between
Budapest-Ferencváros & Tatabánya-felső
We chose some interesting historic pictures from the collection of the Department
of Control for Transportation and Vehicle Systems (Budapest University of
Technology and Economics) and we augment them with other photos and the
history of the interlocking occurring on them. The first part summarizes the history
of the first automatic block from the early 1950’s and the modifications of joining
railway stations Budapest-Ferencváros, Budapest-Kelenföld and Budaörs.

V
VA
VASÚTI
Ú

2020. SZEPTEMBER

VEZETÉKVILÁG
VEZETÉKVILÁG

29

Bemutatkozik...*
Major Sándor, a TBÉSZ Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója,
volt TEB szakigazgató-helyettes
vezett le oktatónak, így például a D70-et
Dr. Székely-Doby Sándor (az UVATERV
vezető tervezője, a szakma első kandidátusa, aki később a győri közlekedési
főiskola tanszékvezetője lett), a KA69et Dr. Losonczi Gyula oktatta a MÁV-tól,
a D55-öt Szepesbélai Árpád, a KÖFI és
KÖFE rendszereket Szelepcsényi Árpád,
a szigeteltsíneket Kovács Attila ismertette
meg velünk. A vonatszemélyzetnek viszszajelentett sorompókból írtam a diplomatervem, ez nagyon aktuális téma volt
akkoriban.

Szerencsés embernek tartom magam,
mert egész életemben azzal foglalkozhattam, abból éltem, amit szerettem csinálni
és érdekelt. Pápán születtem 1951-ben,
ott is éltünk. A családnak szorosabb vasúti
kötődése nem volt, iskolába jövet-menet
kereszteztem ugyan a síneket, de nagyon
nem érintett meg a vasút. Eredendően járműgépésznek készültem, a győri gépipari
technikumban érettségiztem. A Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki
Karára adtam be jelentkezésemet, ahova
felvételt nyertem. Ekkor változott meg a
karon a képzés tematikája, így lehetőségem volt több újonnan induló szak közül
választani. A megküldött ismertetők alapján a közlekedéstechnikai szak mellett
döntöttem. Elképzelésem az volt, hogy
közúti lámparendszerek építésével és
tervezésével fogok foglalkozni. Dr. Hőgye
Sándor lett a tankörvezető tanárunk, aki
olyan lelkesedéssel beszélt a vasúti biztosítóberendezésekről, hogy az felkeltette
az érdeklődésemet. A szakirány választásakor végül ezt választottam. Hőgye
Sándor tanár úr a vasúti biztosítóberendezéses tantárgyak oktatására ismert elméleti és gyakorlati szakembereket szer-

* A rovat cikkei teljes egészében az interjúalanyok véleményét tükrözik, azt a szerkesztőség változatlan formában jelenteti meg.
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A végzést követően Dr. Losonczi Gyula tanácsára és ajánlásával jelentkeztem felvételre a budapesti TB Építési Főnökségre
(a Tatai út 3-ba), hogy gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat szerezzek a vasúti
biztosítóberendezésekről. A leggyorsabban és a legmélyebben ott lehet megismerni a berendezések működését. 1976.
augusztus 4-én itt kezdődött számomra a
nagybetűs élet. A hat hónapos gyakorlati
idő alatt megismertem a biztosítóberendezési szakszolgálat különböző szervezeti egységeit, azok feladatait, valamint
az alkalmazott technológiai folyamatokat
és függelmi viszonyaikat. Építési gyakornokként közreműködtem Sávolyban a
D55-ös típusú állomási biztosítóberendezés és a csatlakozó vonali berendezések
építésében. Ott voltam november elején
készenlétben, amikor hamisfoglalt lett az
egyik váltó. Minden új, mindent most csináltunk, az nem lehet rossz, csakis síntörés lehet – mondtam a forgalmistának.
Havazott, ezért a pályások sem akartak
kimenni. Újra hívott, hogy menjek ki, de
én továbbra is a pályások értesítését javasoltam. Ma már tudom, hogy mennyi más
oka is lehetett volna a hamisfoglaltságnak, de akkor szerencsém volt, tényleg a
sínhegesztés tört el.
Alapelv volt, hogy mindenki a kábelüzemhez kerül pályakezdőként a gyakorlati időt
követően, de én ez ellen lázadtam, mert
nem értettem hozzá, nem akartam menni.
A Kiss Mihály vezette építésvezetőséghez
neveztek ki létesítményi mérnöknek. Itt

a feladatom a műszaki tevékenység irányítása lett. Építésvezetőségünket bízták
meg a GYSEV megrendelésére korábban
megkezdett vonalkábel-építési munkák
folytatásával. Feladatom lett a Fertőszentmiklós–Sopron vonalszakasz kábelépítési és -szerelési kivitelezési technológiájának és megvalósítási ütemtervének
elkészítése. Öt hetet töltöttem a kábelüzemnél, az ő szakmai közreműködésükkel és tanácsaik felhasználásával elkészítettem a szükséges dokumentumokat, és
itt megismertem a kábelépítés rejtelmeit.
Tóth László főmérnök bekérette az elkészült terveket, amit részletesen kielemeztünk, és több mint négy órán keresztül érveltem annak megvalósíthatósága mellett.
Végül azt a kérdést tette fel, hogy tudomásul veszem-e, hogyha nem sikerül a határidőt tartani, fegyelmit kapok. Válaszoltam,
hogy természetesen. Meg voltam győződve róla, hogy azzal az újszerű technológiával, amit a főnökség szakemberei nekem
bemutattak, elkészíthető annyi idő alatt a
feladat. A munkát határidőre befejeztük.
Ez volt az első szakmai sikerem. Azon a
mai napig is elgondolkozom, honnan volt
a bizalom irányomban. Ismeretlenül olyan
nagyságú erőforrásokat rendeltek hozzám, ami ma már szinte elképzelhetetlen
lenne: 46 kábelszerelőt, 14 munkagépet,
összeségében 120–160 ember a kivitelezéshez.
A következő feladat a budaörsi D55 építése volt, mint első biztosítóberendezési
feladatom. Ilyet már láttam gyakornokként. 1977 szeptemberében újra katonai
behívót kaptam. Korábban egy vesegyulladás miatt átmenetileg felmentettek, de
most alkalmasnak minősítettek, és végül
14 hónapra vonultam be sorkatonai szolgálatra. Egy építő alakulathoz kerültem,
amelynek feladata a taszári repülőtér
kiszolgálólétesítményeinek építése volt.
Leszerelésemet követően visszakerültem
a korábbi munkakörömbe. Folyamatos
volt a munka az egyes számú vonalon.
A pályaépítéshez kapcsolódó biztosítóberendezés átalakítási és kábelvédelmi
munkát végeztünk. Ezzel párhuzamosan
megkezdődtek a vonalon a 75 Hz-es automata térközbiztosító berendezések és
vonali sorompó telepítések. Ez a munka
Hegyeshalomból indulva Győr irányába
haladt, majd a Bicske–Komárom szakasszal folytatódott. 1982-től, a főnö-

köm nyugdíjazásától építésvezetőként
dolgoztam. Elindult Hegyeshalom felől
a térköztelepítés. Ebben az időszakban
ismerkedtem meg a hálótervezéssel. A
Bicske–Komárom közötti vonali berendezések telepítéséhez készítettem magamnak egy hálótervet, mert rendkívül
rövid volt a határidő, és kellett egy mankó,
amire támaszkodni tudtam. A bicskei telephelyünkön a konténerünk oldalára 1x2
méteres méretben kiraktam és azon vezettem az előrehaladást. Mandola István
úr, az Építési Osztály akkori vezetője ezt
meglátta, elbeszélgettünk, és ezt követően invitált a főosztályra dolgozni. Ott az
első megbeszélés nem járt sikerrel, mert
az adott feltételek számomra nem feleltek
meg: lakást is kértem.
Volt 1983 őszén Bicskén egy konténertűz, amit az okozott, hogy az egyik műszerész a konténer mindkét fűtését bekapcsolta, hogy gyorsabban meleg legyen,
miközben ő meg elment tévét nézni, és
elaludt, közben a konténer 60–80 fokra
hevült, és füstölni kezdett az olvadó műanyag. Nagy volt a hajtás, idő előtt kellett
üzembe helyezzük a térközi berendezést,
olyan fáradt volt mindenki, hogy csak a
forgalmista vette észre a füstöt, és ő hívta
a tűzoltókat. Mire ők kiértek, addigra mi
is talpon voltunk és kiszellőztettünk. Ez
az eset nagyon megviselt. Mindenképp
váltani akartam volna. Aztán 1984 februárjában egy nap két telefonom is volt,
az egyik a Tatai út igazgatójától, a másik
Mandola úrtól, hogy beszéljünk a jövőmről. Mindkét helyen egy lakás biztosításának lehetőségéről tárgyaltam. Hosszas
gondolkodás után (mert jól éreztem magam a munkahelyemen, és új feladatot
is ajánlottak) igent mondtam Mandola úr
(elvtárs) ajánlatára.
1984. május 15-én álltam munkába
a Vezérigazgatóságon (Tököli Imrével
együtt, aki az üzemeltetési osztály biztber
csoportvezetője lett), az építési osztály
biztber csoportjában lettem előadó. Nagy
változást jelentett számomra az irodai
munka, hiszen eddig a napom nagy részét a munkaterületen töltöttem, a kivitelezési adminisztráció csak kisebb része
volt a feladatnak. A szombathelyi terület
tartozott hozzám, az építési főnökséggel
együtt. Ez egy komplex munkakör volt:
előtervek felülvizsgálata, a kivitelezés el-

lenőrzése, az üzembe helyezések tervezése és felügyelete. A főosztály hatáskörében az üzemeltetővel való konfliktusok
kezelése merült fel extra feladatként, egy
mindkét fél részéről elfogadható kompromisszumot kellett a költségkereten belül elérni. A lehetőség és a tudat mindig
meghatározta az érdekeket. Zirc állomás
berendezésépítése kapcsán az üzemeltető és a kivitelező között kipattant vita
volt az első konfliktus, amit moderáltam
– mindkét fél megelégedésére. Ilyenkor
mindig a kiépítettség mértéke volt a vita
tárgya, leegyszerűsítve az, hogy hány váltó köthető be központi állításba.
1984 júniusában Kelenföld állomás végponti oldalán a kábelcsatorna kigyulladt,
az állomás megbénult. Már éppen indultam haza, amikor Mandola úr kirohant
az irodájából, és Tököli Imrével együtt
kirendelt Kelenföldre, hogy nézzük meg,
mi a helyzet, és a szükséges első intézkedéseket koordináljuk. Engem az építési
tapasztalataim és a Tatai útiak ismerete
miatt, Imrét az üzemeltetői kapcsolatai miatt választhatta. Hajnali két órára tisztázódott, mit lehet csinálni a 97 sérült kábellel.
Első ijedtségükben az egész állomást lekapcsolták, de gyorsan megállapítottuk,
hogy a páros oldal zavartalanul üzemelhet. A tüzet az okozta, hogy a vonalkábelek juta szigeteléssel voltak még ellátva,
és feltehetően gyerekek tüzet gyújtottak
az alépítményi csatorna felett, amitől begyulladt a kábel. Másnap jelentést kellett
készítenem a minisztérium részére az
esetről, aminek elkészítésében tapasztalt
kollégák segítettek. Fülöp László szakosztályvezető az elkészült jelentést aláírta. Ő nagyon sokat segített már a beilleszkedésembe is, ’84-ben például levitt a
vasutasnapra Debrecenbe, és bemutatott
a kollégáknak.
1988-ban kineveztek a biztber építési
csoport vezetőjének, amit addig Somody
Árpád vitt, de ekkor üzemeltetési osztályvezető lett. Országos léptékben folytathattam az addigi munkát, amire hatan
voltunk, tehát minden igazgatóságnak
volt egy-egy referense. Kibővült a feladat,
éves tervek voltak minden területre (kivitelezésre és üzembe helyezésre), ennek a
koordinálása, egyeztetése is a feladatom
lett. Háromszereplős kordinációkat tartottunk erről az üzemeltetési és fejlesztési

osztályokkal. Az előadók után a csoportvezetőknek kellett ellenjegyezniük minden jóváhagyásra felterjesztett előtervet.
Jelentős feladat volt Ferencváros rekonstrukciója, a Keleti gurító teljeskörű felújítása, ahol a főosztályt képviseltem a koordinációs bizottságban. E beruházás erős
TEB-érintettségét jelzi, hogy a kivitelezési
biztos Fülöp László szakosztályvezető
volt.
Jött a törés és a változás ’90-ben. Amikor
egy hosszabb betegállományból szeptemberben visszatértem, már nem volt
hova leülnöm. Átszervezték a főosztályt,
megszűnt az építési osztály. A közgazdasági osztályra került át a beruházások
tervezése, így én is, de itt a korábbi feladataimnak már csak egy részét végeztem. A forrásokat a tervgazdálkodási főosztály biztosította, így nekik kellett írni,
hogyan ütemezzék a fejlesztéseket, ám
pénz nemigen volt semmire. A forráshiány
korábban is folyamatosan fennállt, de ez
kezdetben nem pénzügyi jellegű volt, hanem az ipari termelés mértéke volt elégtelen, nem volt elég beépíthető anyag (Baja
sem tudott korábban annyi berendezést
gyártani, amennyire igény lett volna).
A MÁV vezetése részéről elvárás lett,
hogy a szakmák jobban kapcsolódjanak
be a gazdálkodásba. A kollegina, aki
ezt a területet évtizedekig vitte nálunk,
az új számviteli törvény megjelenésekor
nyugdíjba ment. Felkínálták, hogy a beruházások mellett a szakma gazdálkodási feladatait is irányítsam. Hosszabb
gondolkodás után igent mondtam és elkezdtem bővíteni a gazdasági ismereteimet. Beiratkoztam a számviteli főiskola
mérnök szakgazdász képzésére, ahol új
ismeretekre tettem szert, amit a későbbiek során, a MÁV átalakításakor jól tudtam
használni.
A kilencvenes évek elején olyan mértékűre dagadt a pénzhiány, hogy a MÁV
már az adót is alig tudta befizetni, ezért
hónapokon át napi 4 órát dolgoztunk,
csökkentendő a költségeket. Dr. Kupa
Mihály pénzügyminisztersége idejére látszott, hogy a MÁV nem maradhat egyben,
a cég további támogatását jelentős létszámleépítéshez kötötte, elvárása szerint
a 120 ezres létszámot 90 ezer alá kellett
csökkenteni. Ekkor kerültek az építési főV
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nökségek és a járműjavítók kiszervezésre
akkor még MÁV tulajdonú kft-kbe. Látszott, hogy az építési területet nem lehet
majd úgy irányítani, mint eddig, a direkt
irányításról egy szerződéseseken alapuló
rendszerre kell átállnunk. Ebben nem volt
tapasztalat.
Részt vettem az építési főnökségek privatizációjának előkészítésében hatástanulmányok írásával, az eszközlisták és az
átadandó erőforrások jegyzékének öszszeállításával. Az addigi szakmai vezetők
korábbi tapasztalatok és ismeretek nélkül
váltak piaci szereplőkké. Leírtam azt is,
hogy mennyivel drágul majd meg a biztber
kivitelezés: a kétszeresére fog nőni az
ára, mivel megjelenik rengeteg olyan adóés közteher, ami a saját kivitelezést nem
terhelte. Ezt olvasva felhívott Bodor Gyuláné, a tervgazdálkodási főosztály vezetője, aki a kiszervezést koordinálta, hogy
mondhatok ilyen hülyeséget. Eltelt egy
év, találkoztunk és megkövetett. Az új TB
profilú cégek egész jól rajtoltak, volt még
munka, majd jött az EU-s finanszírozás
’98 körül, amikor másfél évre leállt a kivitelezés az auditálás eredményére várva.
Közben piacra léptek a nyugati szakmai
cégek is, hosszas kiválasztás után az Alcatel hajtómű került kiválasztásra. Ez végül egy szép időszak lett az életemben,
noha a szűken vett szakmai munkával
szemben a koordináció és a kapcsolattartás került előtérbe, a jelentkező olasz,
osztrák és német szakmai cégekkel tartottam a szakmai kapcsolatot. Mandola
úr szerette volna, ha itthon is lenne hidraulikus váltóhajtómű-gyártás. Ez egy
szimpatikus gondolat volt, hiszen elég
sok problémánk volt a VSZSZB hajtóművekkel. A hazai váltóhajtómű-gyártás
megszervezésére és az elektronikus
biztosítóberendezések telepítésére az
Alcatel Austria és a MÁV közös vállalatot
alapított. Az ennek előkészítését végző
teamben a MÁV részéről hárman vettünk
részt: Machovics László, Flettner Gyula
(közgazdasági osztály osztályvezetőhelyettese) és én. Az eredeti elképzelés
az volt, hogy Jászkiséren történne ez a
gyártás, egy vegyesvállalat alapításával. A
HTA Kft. ’92-ben alakult meg, amely a mai
Thales jogelődje. Feltűnt, hogy az Alcatelesek mindig vállalták, hogy elkészítik a
következő tárgyalás menetrendjét, és
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mindig elmondták, hogy teljeskörű felhatalmazással tárgyalnak. Mi pedig mondtuk, hogy nekünk csak a szakmai egyeztetésre van felhatalmazásunk, egyéb
kérdésekben a feletteseink dönthetnek.
Amikor azonban tettem egy teljesen más
javaslatot, mint amit előzetesen várni lehetett, akkor kiderült, nincs annyira más felhatalmazásuk más, mint nekünk… A MÁV
később értékesítette a HTA-ban meglévő
üzletrészét.
Külső cég bevonásával készíttettünk végül egy megvalósíthatósági hatástanulmányt, amit az élet felülírt, mert annyi
hajtómű beépítésére máig nem kerül sor
évente, amit mi akkor prognosztizáltunk.
Évente 10 állomást szerettünk volna elektronikus biztosítóberendezéssel ellátni,
hidraulikus váltóhajtóműveket felszerelve.
Ennek elmaradása egyértelműen a forráshiányra vezethető vissza. De a nyitás
legalább megtörtént a korszerű termékek
felé, ami előrevitte a gondolkodásunkat,
pedig már akkor éreztük, hogy csak nagy
kompromisszumokkal lehet üzembe helyezni az elektronikus biztosítóberendezéseket, mert a feltétfüzet előírásait nem
tudja egyik beszállító sem maradéktalanul
teljesíteni.
Részt vettem a hegyeshalmi vonal fejlesztésének előkészítésében, ahol a DE
Consulting nevű céggel egyeztettük a
kivitelezési igényeinket, és becsléseket
készítettünk a MÁVTI közreműködésével
annak költségeire. Ez végül 140–160-as
emelt sebességű pályaépítés lett, noha
eredetileg nagysebességet akartunk, de
annak nem lett jó a megtérülési mutatója. Ezúttal azzal a mankóval dolgoztam,
hogy ami költségadatot kaptam, azt másfeles, de inkább kettes szorzóval használtam fel, egyfajta biztonsági faktorral.
A DE Consulting sosem vonta kétségbe
a becsléseinket. Az előzetesen kialkudott
biztberes mérnöki becslések végül megálltak, abból el is lehetett végezni a feladatot. Az idő előrehaladtával egyre több termék lett elérhető, így optikai kábelek és a
digitális adatátviteli berendezések is. Erre
hivatkozva a távközlés próbálta felfelé módosíttatni a keretet, de nem sikerült: pótmunka, vagy mást kérni később már nem
lehetett. A későbbi projektekben sem történt ez nagyon másképp. A hegyeshalmi
vonalon a ’70-es évekbeli nyomvonal-kor-

rekció és a szintbeli keresztezések kiváltása egyféle előképe volt az emelt sebességű közlekedésnek.
A kelebiai vonal felújításáról egy francia
csoporttal tárgyaltunk, de ez zátonyra
futott, mert mindent ők hoztak volna, alig
lett volna hazai hozzáadott érték benne.
1993-ban a közgazdasági osztály osztályvezető-helyettese lettem, aminek volt
egy érdekes előjátéka. Mandola úr behívott, elém tette a kinevezési ügyiratot,
elmondta, mit gondol, mire számít, de
mondtam, hogy elégedett vagyok a beosztásommal, és még a fizetésem is nagyobb jelenleg, mint az előléptetés után
lenne. Ez utóbbi korrigálásra került, és
így a TEB szakigazgatóság megalakulásáig ebben a beosztásban dolgoztam.
Ebben az időszakban alakult át a MÁV
részvénytársasággá, az átalakuláskor
vagyonértékelés készült külső szakértők
közreműködésével. A távközlő és biztosítóberendezési eszközök felértékelését
végző munkacsoport alakult a vezetésemmel. A digitalizált tárgyi eszköz nyilvántartási rendszerre alapozva, berendezési
csoportokra bontva dolgoztuk ki az értékelő algoritmusokat, melyek a bekerülési
érték, életkor, elhasználódottsági fok,
pótlási érték figyelembevételével kerültek
meghatározásra a tárgyi eszközök új nyilvántartási értékei. Ez érdekes és tanulságos munka volt.
Ekkor kaptam az általam végzett egyik
legfontosabb feladatot a szakigazgatósági rendszer szervezetének előkészítésében és fejlesztésében. Ennek bevezetésével kialakult egy teljesen új szakmai és
gazdálkodási struktúra, létrejött a szakmánál a végrehajtástól a tervezésig és vezetésig az egységes irányítási rendszer. A
főnökségek a szakmai divíziók irányítása
alá kerültek és önálló gazdálkodást folytattak. Ebben a szervezetben én voltam a
legfiatalabb divízióvezető (erőforrás-gazdálkodásé) és egyben a szakigazgató-helyettes. Az erőforrás-gazdálkodási divízió
a közgazdasági osztály bázisán épült fel,
amelyet a jelentős feladatbővülés miatt új
kollégákkal kellett kiegészíteni és új szervezeti és működési stratégiát kellett kidolgozni. Ez érdekes, embert próbáló feladat
volt, az így kialakult csapat a szakigazgatóság megszüntetéséig egyben maradt.

Ekkor már az erősáram is ide tartozott,
így volt külön távközlési, erősáramú és
biztosítóberendezési divízió és szakmánként tiszta profilú főnökségek (kivéve Záhonyban).
A szakmai prioritások mentén határoztuk
meg a beruházási és az üzemeltetési feladatokat, havi rendszerességgel egyeztettünk a főnökségekkel, a tervteljesítés
érdekében operatívan, nagyon gyorsan
elvégeztük a szükségessé vált korrekciókat, átcsoportosításokat tudtunk végrehajtani, amikor egy alkatrész vagy berendezés nem érkezett meg időben, vagy
kivitelezői kapacitásprobléma lépett fel
valahol. Ennek a szervezetnek a vesztesei
a területi igazgatóságon lévő V. osztályok
voltak, hiszen a területen lévő főnökségek
irányítását elvesztették, csak ellenőrzési
és javaslattételi jogok maradtak náluk. Ez
más gondolkodást és más habitusú embereket igényelt, aminek tudomásulvétele
átmeneti problémákat okozott eleinte, de
rövid időn belül helyére került immár Gál
István vezetésével az új rendszer.
Bíztunk egymásban, és egy idő után eljutottunk oda, hogy kvázi befektetési
központként működött az erőforrás-gazdálkodási divízió a főnökségek között.
Ha átadott másnak vagy gyűjtött mástól
anyagokat valaki, azt a következő évben
ellenkező előjellel visszakapta. Ennek
eredményeként a meghibásodások száma egy ideig lassan csökkent, ám jöttek a
különféle megszorítások és létszámleépítések, amik ezt a trendet megtörték.
A 2000-es években a legnagyobb energiát a szakmai létszám minél kisebb mértékű csökkentésének elérése és a szervezet működésének finomhangolása kötötte
le. Ezt az eszközállományunk állandó növekedése is indokolta, hiszen az egyetlen
terület volt a biztber, melynek fejlesztése
révén a forgalomnál létszemfelszabadítást
lehetett végrehajtani. 2002-ben a MOLtól érkezett menedzsment ismét átszervezte a MÁV-ot, visszaállításra került a
területi irányítás, a szakigazgatóságból
(kicsit később) már csak igazgatóság lett,
nagymértékben csökkentett feladatokkal.
Fokozatosan az eszközgazdálkodási divízió feladatainak döntő részét is kiszervezték a TEB igazgatóságból, az osztállyá
alakult, melynek továbbra is vezetője ma-

radtam, ám 2004 februárjában megszűnt
az osztályom is.
2003 decemberében három külsős állásajánlattal is megkerestek, de 2004
februárjában, mikor aktuális lett volna a
váltás, mindenütt azt mondták, hogy túlképzett vagyok, és nem tudnak megfizetni
– meg se próbáltak. Az egyik ilyen viszszautasítást a TBÉSZ Kft.-nél kaptam, az
akkori többségi tulajdonostól. Pályáztam
belső vezetői állásokra is, de egyiket sem
nyertem el, mindenütt, mindig könnyűnek
találtattam. Volt a MOL-osokban elképzelés, érdekes dolgokkal is próbálkoztak,
de nem tudták azokat megvalósítani. Csináltak például képességfelmérést, de az
inkább mérte a szakértői alkalmasságot,
mint a vezetőit. Később nem e felmérések
alapján döntöttek. A MOL-os vezetés komoly előítéletekkel rendelkezett a korábbi szakterületi vezetőkkel szemben, úgy
érezték, nem fogadták be őket. E konfliktus okán egy fél generációnyi szakmai
tudást pazarolt el akkor a cég azzal, hogy
nem akarták az addigi meghatározó személyiségeket a cégnél tartani.
Visszakerültem ismét a gyökereimhez a
szakma műszaki területén, a biztosítóberendezési osztályon kaptam szakértői
megbízatást. Ezt a beosztást 1984–1987
között egyszer már betöltöttem, második
körben 2004-től 2011-ig dolgoztam ott.
Ezzel a váltással a jövedelmem a harmadára csökkent, még úgy is, hogy a legjobban fizetett szakértő voltam a főosztályon
(ráadásul éppen építkeztünk, a fiam egyetemre ment).
A tervfelülvizsgálatok nem mentek csettintésre, részleteiben sok szabály változott,
ezeket meg kellett tanulnom, a megkopott
gyakorlati ismereteket újra meg kellett
szereznem. Hosszú ideig nem voltam leterhelve, ezért kerestem feladatot magamnak, a hibastatisztikák elemzésére
specializálódtam. Kirilly Kálmán szervezeti témákat is rám bízott, mivel jelentős
szervezeti változások történtek ebben
az időszakban. Jándi Péter, az új TEB
igazgató megbízott, hogy a szervezésnél
a főosztályt képviseljem. Ott mindig elmondtam a MOL-tól érkezett kollégáknak
az újabb és újabb észrevételekre, hogy
ilyen már volt korábban, és az milyen
eredménnyel zárult. Háttéranyagokat

készítettem a korábbi adatbázisok és a
kidolgozott üzemeltetési filozófia alapján
a létszemleépítés lassítására. A fiatal kollégákat segítettem, a bürokráciát is megtanítottam nekik. Ez egy beletörődéses
időszaka volt az életemnek, hogy ennyit
méretett ki számomra a sors. Ha akkoriban mondtam valamit, hogy megítélésem
szerint másképpen kéne megoldanunk a
problémát, és azt is elmondva, hogyan,
akkor sokszor megkaptam, hogy sértett
ember vagyok. Ami nem volt igaz, mert én
döntöttem úgy, hogy nem hagytam ott a
MÁV-ot és a szakmát, pedig voltak ötleteim, de nem vállaltam fel ennek kockázatát. A szervezési területen azért voltak
sikereim, többször is sikerült a szakma
számára kedvezőbb változásokat elérni.
2011 júniusában megkeresett a TBÉSZ
Kft. többségi tulajdonosának képviselője, hogy vezetőt keresnek a Tatai útra, és
az egykori főnökség korábbi, még a MÁV
által kinevezett vezetője engem ajánlott.
Hatvanévesen átmentem vadászból vadnak.
A MÁV-tól annak idején a kiszervezett cég
menedzsmentjei vásárolták meg a MÁV
üzletrészét, amit a 2000-es években
pénzügyi befektetőknek továbbadtak. A
Vasútvill, a Dunántúli és a TBÉSZ is erre
a sorsra jutott. A Tatai útnak nem volt sikertörténet a MÁV-os korszak utáni időszaka, a kft. több, mint 300 fővel alakult
meg, ami szép lassan 100 fő környékére
csökkent 2011-re, ezzel azonos nagyságrendű lett a Dunántúli biztber kft.-vel.
A MÁV időkben a két TB főnökség között
felosztották az országot, így a budapestiek a szombathelyi igazgatóság területén
sosem dolgoztak, a Dunántúli pedig sokáig nem hagyta el Nyugat-Magyarországot,
csak mikor már nem volt ott elég munkájuk. Nekem személy szerint mindkét építési egységgel volt kapcsolatom, ismertem a munkakultúrájukat, szervezetület
az életutamból fakadóan.
A TBÉSZ 2010-re nehéz helyzetbe jutott,
mert nem volt elég kivitelezési munka.
A tulajdonos vezetőt váltott, egy külsőst
neveztek ki, de ő hamar távozott, mert
idegen volt neki a terület, az ő helyére kerestek valaki szakmabelit. Többen
képbe kerültek ekkor, elkezdtek velem is
tárgyalni, augusztusban megállapodtunk.
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Úgy döntöttem, ha a MÁV-nak nem kell a
szaktudásom java, akkor szembenézek
ezzel a kihívással! A felmentésemmel azonos napon kezdtem el (újra) a TBÉSZ-nél
dolgozni. A tulajdonos csoportszintű átszervezést hajtott végre a portfóliójában,
a TBÉSZ-t 2011 decemberével zrt.-vé alakította, melyben 100 százalékos tulajdonrésze lett. Így ügyvezetőből vezérigazgató
lettem.
Küzdöttünk, tettünk, adtuk az árajánlatokat, de nem sokszor nyerhettünk, olyan
referenciaelvárások voltak. Így nagyon
kemény kihívás volt a céget vezetni, nagyon nehezen lehetett megszervezni a
saját létszám folyamatos munkaellátását,
a csúcsokban pedig a megfelelő alvállalkozók bevonása volt embert próbáló
feladat. Folyamatosan elöregedett a kivitelezői csapat, az irányítói állomány több
tagja is nyugdíjba ment, akiknek a pótlása
a környezeti bizonytalanságok miatt csak
részben valósulhatott meg. Átlagban kétmilliárd forint körüli éves árbevételt értünk
el, ami zömében bérmunkákból jött be
(hiszen a nagyobb értékű anyagokat, a
kábeleket, a váltóhajtóműveket, a jelzőket
és a kábelszerelvényeket a megbízó biztosította).
A Dunántúli Kft. alvállalkozói voltunk a 30a
vonalon a biztber külsőtéri munkáiban:
jelzőállítás, vonal- és optikaikábel-fektetés, kábelcsövezés, ami összességében
2,5–3 éves feladat volt. A Swietelsky
és a Strabag megbízásából Békéscsaba állomás átépítéshez kapcsolódóan a
biztberátalakítási munkákat végeztük, a
Dunántúli megbízásából pedig az elektronikus biztosítóberendezés külsőtéri
munkáit, a hozzá tartozó távközlési feladatokkal együtt. Összességében ez is volt
2,5–3 év, de még mindig nincs teljesen
lezárva.
Üdítő kivételként a MÁV-tól is kaptunk két
közvetlen munkát. Az egyik Dominó pultok felújítására volt Dunai Finomító, Nagyszentjános, Kelenföld, Mándok stb. állomásokon. A Ganz sajnos nem volt képes
határidőre legyártani azt a nagyságrendileg 16 ezer kockát, amit cserélni kellett
– ez persze nem csoda, korábban évente
ha a tizedére volt igény. A másik feladat
Eger rendezőn kapurendszer kiépítése
volt. A vasút egyik oldalán lévő gyár a
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vasút másik oldalán épített új üzemet, és
a két üzemet „zárt módon” kellett összekötnünk. Ehhez vonatmentes időben kapuval kellett elzárni a vasúti pályát, amiket
a biztberbe is integrálni kellett. Vonatközlekedés esetén a kapuk és sorompók is
egyidejűleg biztosították a vonatmozgást.
Ez egy teljesen különleges feladat volt,
amit külön nehezített, hogy töltött talajra
épült a vasút, ezért 5–6 méteres alapokat
kellett építeni a kapuknak. A két vágány
keresztezését 8 kapuval oldottuk meg.
Az R-Kord megbízásából sorompókat
egészítettünk ki félsorompókká, azaz
hajtómű-telepítéseket végeztünk 140
millió forintos nagyságrendben. Nagy
feladat volt a Püspökladány–Hajdúszoboszló szakaszon a pályaépítéshez kapcsolódó biztberátalakítások végzése az
elmúlt két évben, valamint Püspökladány
és Kaba állomások között a vonalkábel
fektetése és a kábelvédő csövek elhelyezése, az optikai és erősáramú kábelek szerelése, valamint az új térköz- és
sorompóberendezések telepítése a Püspökladány–Hajdúszoboszló szakaszon.
Ezzel párhuzamosan végeztük a Kelenföld
és Érd elágazás közötti pályaépítéshez
kapcsolódó biztber munkákat, valamint
az újonnan létesített Siemens berendezés
külsőtéri munkáit is. Ezúttal a kábeleket,
a jelzőket és a kábelszerelvényeket is mi
biztosíthattuk. Rendkívül rövid idő állt itt
rendelkezésre, ami ráadásul belenyúlt a
télbe, mivel az utolsó pillanatban kaptuk
csak meg a munkaterületet. A kivitelezési
munkák az utóbbi időben egyre jobban
elhúzódtak, szinte rémregénnyé váltak,
„érdekessé téve” a munkánkat.
A Mészáros és Mészáros megbízásából
Pusztaszabolcs állomás ideiglenes biztosítóberendezésének kivitelezése volt a
feladatunk, valamint az állomáson kábelfektetési és alépítményi munkák végzése
(aknák, vágány alatti átvezetések építése). Itt a kései tervszállítás és a kivitelezői
kapacitáshiány okozott nehezen megoldható problémát. Az építkezés elején az
építési fázisokat a meglévő mechanikus
berendezés kiegészítésével, módosításával követtük le, majd üzembe helyeztünk
egy D55-ös ideiglenes berendezést.
Magasépítési üzletággal is bővült 2019től a cég, ami a MÁV területén végez mun-

kákat, pl. Zugló megállóhely felújításában
vettünk részt, illetve a dombóvári körfűtőház tetőszerkezetén dolgoztunk, a tulajdonosi érdekkör erőforrásait is bevonva.
A nagyobb történelmi múlttal rendelkező
biztber építő cégek életképessége sajnos kétségbevonható, hiszen a Dunántúli
megszűnt, részei az R-Kordba olvadtak,
és a Tatai út is csak akkor tud tovább működni, ha megfelelő árszinten jut munkához, valamint a fővállalkozói tevékenység
végzésének feltételei megteremtődnek.
Sajnos az elmúlt években azon a területen dolgozók létszáma is leépítésre került,
akik a NIF-fel tartották a kapcsolatot, illetve a szükséges dokumentumokat előállították, vagyis a fővállalkozói munka alapjául szolgálhatnának.
Bízom benne, hogy a TBÉSZ-nek nemcsak múltja, hanem jövője is lesz. Ezért
dolgoztam, dolgoztunk az elmúlt időszakban, de ehhez meg kell találni azt a munkaszervezetet, ami a jelenlegi piaci viszonyokhoz jobban tud alkalmazkodni, mint
ahogy az elmúlt években sikerült. Csalódottság nincs bennem, a piaci körülményekkel tisztában voltam már akkor, mikor
a feladat ellátására vállalkoztam. Sajnos
nem sikerült megtalálnom azt a piaci rést,
amire a cég biztonsággal, hosszútávon
alapozhat. Energiánkat felemésztette a
munkaellátottság biztosításáért folytatott
harc. Tisztelem és becsülöm, hogy hagyott dolgozni a mindenkori tulajdonos,
és szakmai, operatív ügyekbe nem avatkozott be.
Többszöri munkaszerződés-hosszabbítással 2020. március 17-én munkakörömet átadtam az utódomnak, Zámbó Lászlónak.
Negyvennégy év szakmában töltött idő
után fejeztem be az aktív munkát. Ezt az
alkalmat ragadnám meg, hogy a MÁV-os
és nem MÁV-os kollégáknak megköszönjem a munkájukat, amellyel szakmai előrehaladásomat és pályafutásomat támogatták az elmúlt évtizedekben. További
sikeres és eredményes munkát kívánok
mindenkinek, és bízom abban, hogy a
szakma működésének feltételei a közeljövőben javulni fognak!
Andó Gergely

Machovitsch László
(1931–2020)

Kedves Barátaim!
Ezt a megszólítást használta Machovitsch Laci bácsi szinte minden fórumon, és ez az Ő embertársaihoz való hozzáállását
hűen tükrözte. A szakmában köztiszteletnek örvendő Laci bácsi végtelenül barátságos és közvetlen ember volt.
Az egyetemi évei után egyből a MÁV-nál kezdett dolgozni és onnan is ment nyugdíjba. A Dominó 55 jelfogós biztosítóberendezés, a szigetelt sínek és a vonatbefolyásolás MÁV hálózatán történő bevezetési, honosítási munkáinál kollégáival, Pálfalvy
Sándorral, Hegedűs Gézával, Kilyénfalvy Bélával kivette a részét. A Vezérigazgatóság 9C. osztályának mérnökeként, majd
vezetőjeként évtizedekig ott volt a szakma élvonalában. Tudását nemcsak itthon, de külföldön is elismerték, és nem véletlen,
hogy a párizsi székhelyű UIC egyik szakmai bizottságában éveken át elnöki tisztet töltött be. Ehhez természetesen magas szintű francia nyelvtudásra volt szüksége. Innen ragadt rá az egyik beceneve: „Mösziő”. Tudását szívesen megosztotta kollégáival
és a fiatalabb nemzedékekkel is. Hosszú éveken át, a győri főiskola tanáraként adott óráin évfolyamok sora sajátította el nála
a szakma alapjait. Innen ered a „Tanár Úr” megszólítás.
A nyugdíjas kor elérését követően elkezdődött életének második szakmai korszaka. Egy maroknyi szakemberrel egy multi, az
Alcatel szárnyai alatt megalakították a HTA Kft.-t elektrohidraulikus váltóhajtóművek és elektronikus állomási biztosítóberendezések magyarországi gyártása, honosítása céljából. Ekkor a német nyelvtudására lett nagy szükség. A tulajdonosváltásokat a
cég szerencsésen átvészelte, több 100 hajtómű, illetve 50-nél több telepített ELEKTRA állomás, számtalan újítás az elmúlt 25
év eredménye. Mindezt töretlen energiával, megújuló szakmai tudással és kollégái megbecsülésével, azok szeretete mellett
tette.
Nyitottsága következtében magánéletét is jól ismertük. Feleségéről, Mártikáról, lányairól, unokáiról mindig szeretettel beszélt,
büszke volt rájuk. Fiatalon egyesületben is focizott, és a foci szeretete később szurkolói minőségben élete végéig kísérte.
Néha tréfásan megjegyezte, hogy akár feljebb is juthatott volna a focisták ranglétráján, de a mérete miatt nem lett válogatott.
Egyetemi társa és később szakmai kollégája Kovács Attila, aki majd két fejjel volt magasabb nála, Öcsinek hívta. Szerintem
innen ragadt rá az „Öcsi bácsi” becenév. Az Ő szakmai és emberi nagyságához azonban nem kellettek a centiméterek.
A „szabad” idejében a kor kihívásainak megfelelően számos egyéb szakmát is űzött „hobbiként”. A balatoni és budai „birtokok”
nem láttak idegen mestert, az autószerelő-, tv-szerelő-, hegesztő-, víz- és villanyszerelő-, kőműves-, burkoló-, ács-, műbútoros-, szobafestő- és mázolómunkák keze nyomát dicsérik.
Mindezek mellett maradt ideje a művelődésre is, sokat olvasott. Egyik kedvence Márai volt. És a zenéről se feledkezzünk meg!
A klasszikus zenét otthon és a MÁV szimfonikusok koncertjein is szívesen hallgatta.
Elment közülünk, és ezzel hatalmas űr keletkezett nemcsak a családjában, de a szakmai és baráti köreiben is. Büszke vagyok
rá, hogy a barátjának tekintett, és a megtisztelő „haverom” rangba sorolt.
Igen, sajnos elment, de jó emléke, szófordulatai, gesztusai és szakmai munkássága itt maradnak velünk örökre.

(BJ)
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Folyóiratunk
szerzői
Csoma András
A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Erősáramú szakán 1978 -ban sze rezte meg villamosmérnöki oklevelét, majd
a MÁV-nál helyezkedett el. 1983-től a MÁV
Miskolci Igazgatóságba került, ahol felsővezetéki, alállomási berendezések létesítésére, fejlesztésére, üzemeltetési fenntartási munkáinak szervezésére
kiterjedő munkaköröket látott el. Munkája mellett a Miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetemen Gépész Gazdaságmérnöki
végzettséget is szerzett. Ugyanitt öt éven át a Villamosságtan
tanszéken oktatói tevékenységet folytatott. Az Erősáramú szakterület képviseletében tagja volt a MÁV műszaki tanácsának. Megalakulása óta a Magyar Mérnöki Kamara tagja, bejegyzett vezető
tervezője és szakértője, a Magyar Mérnöki Kamara Vasúti Szakosztály elnökségi tagja, a Felsővezetéki Szakkollégium titkára.
A tevékenységének elismeréseként több kitüntetésben részesült, többek között a MÁV a „Vasút szolgálatáért” Bronz és Ezüst
fokozatainak adományozásával, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Csány László-díj, illetve a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság Aranymérföldkő-díj adományozásával ismerte el
tevékenységét. Elérhetőségek: 3525 Miskolc, Major u. 16. Tel.:
06 (30) 973-4387. E-mail: csomaa@upcmail.hu
Füstös István
Vasutas pályafutását az Úttörővasúton kezdte
1979-ben. A Mechwart András Szakközépiskola
Vasút forgalmi szakán tett érettségi után Győrben, a KTMF-en folytatta vasúti tanulmányait,
végül a BME-n szerzett műszaki tanári oklevelet. Néhány év külszolgálat (Rákosrendező,
Kelenföld, Keleti pu., Déli pu. stb.) után a Bp. Igazgatóságon
utastájékoztatási területen dolgozott. 1995 óta a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton mint üzemmérnök és oktatási
vezető tevékenykedik. „Korai” vasutassága óta foglalkoztatja a
vasúti balesetek okainak megismerése, a tanulságok levonása
és a vasutas képzésben, továbbképzésben való felhasználásuk.
Markó János
1990-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, Automatizálás
szakirányon. 1990 és 2013 között a VHJ Kft.
fejlesztőmérnöke volt, majd 2013-től a VHJ Kft.
jogutódjánál, a PowerQuattro Zrt.-nél dolgozik
fejlesztőmérnök pozícióban. Fő tevékenységi körébe tartozik a szünetmentes áramellátó rendszerek, illetve a villamos hajtások és azok rész-berendezései vezérlésének fejlesztése
és tervezése. Elérhetőségek: PowerQuattro Zrt. 1161 Budapest,
János u. 175. Tel.: 405-5400. E-mail: pqinfo@powerquattro.hu

Miháczi Viktor
2001-ben végzett a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, Elektronika-Automatizálás szakirányon. 2001-től a PowerQuattro Zrt. fejlesztőmérnöke. Fő tevékenységi körébe tartozik a
szünetmentes áramellátó rendszerek és azok
rész-berendezései vezérlésének fejlesztése és
tervezése. Elérhetőségek: PowerQuattro Zrt. 1161 Budapest,
János u. 175. Tel.: 405-5400. Email: pqinfo@powerquattro.hu
Rétlaki Győző
A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 1975-ben szerzett üzemmérnöki oklevelet, majd 1993-ban a zalaegerszegi Pénzügyi
és Számviteli Főiskolán mérnök-üzemgazdász
minősítést. A Magyar Mérnöki Kamara bejegyzett tervezője és szakértője. 1977-től nagykanizsai székhellyel a vasúti biztosítóberendezések üzemeltetésével
foglalkozott. 2004-ben a TEB Technológiai Központ létszámába
került. Fő szakterülete a jelfogós biztosítóberendezések kapcsolástechnikája. Elérhetőségek: MÁV Zrt. TEB TK. Tel.: 511-4015,
e-mail: retlakigy@mavrt.hu
Opperheim Gábor
Szakirányú tanulmányait a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán folytatta, ahol
2012-ben közlekedési folyamatok szakirányon
Bsc, 2014-ben közlekedésautomatizálási szakirányon Msc végzettséget nyert. Az egyetemről
kikerülvén a Bi-Logik Kft. alkalmazásába lépett.
Elérhetősége: opperheimg@bilogik.hu
Farkas Balázs
2002-től öt évig a budapesti Gyermekvasúton
szolgált. A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnáziumban érettségizett
2010-ben. A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán 2014-ben közlekedésmérnöki, 2017-ben okleveles közlekedésmérnöki
végzettséget szerzett. Nyári gyakorlatait a következő helyeken
végezte: MÁV-Nosztalgia Kft., Istvántelek (2011–2012), MÁV
TEB Központ, Budapest (2013), Thales Austria, Bécs (2014),
Rail Safe Kft., Zagyvarékas (2015). 2016–2017-ben a Műszer
Automatika Kft.-nél dolgozott fejlesztőmérnökként. 2017-től a
BME Kandó Kálmán Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási témája a vasúti biztosítóberendezések tervezésének támogatása
formális módszerekkel. 2019-től a Certuniv Kft. tanúsítási munkáiban segédkezik. Elérhetőségek: farkas.balazs@outlook.hu,
farkas.balazs@mail.bme.hu

A Vasúti VezetékVilág következő száma
2020. decemberben jelenik meg.
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