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Csak egy szóra...*

Huczka József
ny. blokkmester

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

talpig becsületes, transzplantált kollégát 
MEGILLETI a jog, hogy a fertőzésveszé-
lyes külsőtér helyett higiénikusabb kör-
nyezetben végezze munkáját. Hiszem, 
hogy újra lesz állami középiskolai képzé-
se a szakmának. Hiszem, hogy a képzési 
központokkal közösen 21. századi kép-
zés valósul meg a jövőben. Hiszem, hogy 
a hibajavítást önálló tárgyként lehet és kell 
oktatni a tanfolyamokon. Hiszem, hogy jó 
technológiai utasítások, hibajavítási út-
mutatók kellenek. NEM HISZEM, hogy a 
berendezésállomány és a létszám ismere-
tében BETARTHATATLAN utasítások élet-
ben tartására van szükség. Hiszem, hogy 
a humánpartner-szolgálat végre számon 
kérhetően felelős lesz a jól képzett mű-
szaki szakemberek kinevelésében, meg-
tartásában. Hiszem, hogy a félállásra je-
lentkező „mérnöktanoncot” nem utasítják 
el, „hol hallott ilyet… sok utánajárás, pa-
pírmunka, most nem tudjuk vállalni” cím-
szóval. Hiszem, hogy nem törvényszerű, 
hogy külsőtéri szerelvényeinket megegye 
a rozsda. Hiszem, hogy nem elérhetetlen 
21. századi szerszám- és műszerezett-
ség. Alosztályonkénti egy hibahelymérő. 
Mikor lesz hitelesítve? (Nem lesz.) ISO 
vagy nem ISO. Hiszem, hogy a felújítások 
kapcsán felmerülő többletterhek dotálá-
sát (blokkmesteri szakaszok) a szakmai 
vezetés támogatja. Hiszem, hogy szak-
mai vezetőink felkészültsége olyan magas 
szintű lesz, mint az elmúlt évtizedekben 
volt. Hiszem, hogy szociális érzékenysé-
gük, bátorságuk (a problémák felszínre 
kerülésében és megoldások kiharcolá-
sában) exponenciálisan emelkedni fog. 
Hiszem, hogy a volt kolléga, akit képes-
ségei és szerencséje magasra emelt, 
befolyását a szakma menedzselésére 
is felhasználja. Hiszem, hogy önálló és 
a jelenleginél erősebb érdekvédelemre 
van szükség. Hiszem, hogy ORSZÁGOS 
FŐ BLOKKMESTERRE van szükség a 
„végek” és a menedzsment közötti folya-
matos párbeszéd fenntartására. Hiszem, 
hogy a szakma DOMINÓ kockája a blokk-
mesteri szakasz. Hiszem, hogy a sok fel-
újítás kitermelné egy jövőbeni interaktív 
biztber múzeum létrehozását, esélyt adva 
a fiatalok érdeklődésének felkeltésére is.

U. i.: régen, folyamatosan és nagyon so-
kat késik a változás vonata. A késés oka 
ismeretlen.

Csak ülök és remélek…

Az ember mit kíván?
A volt s a lesz szép, csak a van silány.

(Shakespeare)

Az ókori bölcs azt mondta: csak a válto-
zás állandó. A szakmát érintő változások 
túlzott optimizmusra nem adnak okot. 
Gondolataim ugyanazok, mint 2010-ben, 
amikor első cikkemet írtam a Vezetékek 
Világában. Sajnos évtizedek óta rágjuk 
a gumicsontot, legfeljebb a „fűszerezés” 
változik.

Akkor kezdjünk a mesének… Valami-
kor az 1970-es évek elején hősünk el-
indult a nagybetűs életbe. Az építésnél 
akarta megtanulni a szakma alapjait. Azt 
már tudta, egy berendezés élesztése fel-
ér több év szakmai gyakorlattal. „Műsze-
résszel gátat lehet rekeszteni” – mondta 
az akkori személyzetis. Bárcsak ma is 
így lenne! Lakatosként kezdte a pályát. 
Mechanikabontás, betonozás, no meg 
kábelgödörásás. Kérése meghallgatásra 
talált: MŰSZERÉSZ lett. Egy évig bírta 
a lakókocsit, a téli hideget, az olajkály-
hába fahasábokkal begyújtó kollégákat, 
és odébbállt. Új „végvár” (blokkmesteri 
szakasz) következett. Itt tanulta meg a 
végvári élet alapjait, a fegyverforgatást. 
Gyalog, biciklivel, Pannóniával, Rigával, 
több szakasz által használt UAZ gépko-

csival ment a portyázás. Volt kitől tanulni, 
sok fiatal, középkorú és öreg vitéz volt a 
várban. Nem főtt a várkapitány feje, kit 
küldjön portyázni. Az előbbre jutáshoz 
szorgalom, ész („műszer+ész”) és évek 
kellettek. Múltak az évek, és bár hősünk 
nem volt kiugró tehetsége a szakmának, 
de tisztán látta, hogy volna min változtatni. 
Egyre többet foglalkozott a jövővel, majd 
44 év, pár száz készenlétes éjszaka után 
nyugdíjba vonult. Nem marasztalták, igaz, 
nem is maradt volna. Közben új (nem ki-
rályi) végvárak épültek. Fürkészek jelen-
tek meg, kezdték elcsábítani a legjobb 
vitézeket. Több zabot ígértek a kancának, 
csizmát, szalonnát a vitéznek. Egy-két vi-
téz egészen a királyig szaladt, mondván: 
„baj van a végeken, fogynak a vitézek”. 
Panaszuk meghallgatásra talált (Elnök Ve-
zérigazgatói dicséret), aranypénzzel jutal-
mazták munkájukat. Minden aktív és jövő-
beni kisebb-nagyobb várnagyhoz eljutott 
ez az írás, de NEM TÖRTÉNT SEMMI. Az 
állami végvárak kezdtek elnéptelenedni, a 
zsold a tisztességes határ alá süllyedt. A 
király és a főurak gyáván hallgattak, várták 
a véget… A mese befejezését a nyájas ol-
vasóra bízom. Beosztása, vérmérséklete, 
bátorsága, erkölcsi tartása függvényében 
írja tovább a szakma történetét. A döntési 
helyzetben lévőket a hagyományok tiszte-
lete, a szakma felemelésének vágya kell, 
hogy motiválja!

Van egy álmom
(hogy képzelem a jövőt…)

Hiszem, hogy fiatal, középkorú és nyug-
díj előtt álló kollégákra is szüksége van a 
szakmának. Legyen tökéletes a „korfa.” 
Hiszem, hogy a béren kívül igen sok mód-
ja van a fiatalok idevonzásának és megtar-
tásának. Hiszem, hogy a MÁV hatalmas 
ingatlanvagyonon csücsül, nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkezik. Ezeket az 
erőforrásokat is lehet a létszám-optimali-
zálás elérésére fordítani. Hiszem, hogy a 
több éve itt dolgozó (végre igazán hasz-
nálható), munkásszálláson lakó kollé-
ga lakbértámogatását nem utasítják el. 
Mondván arcpirító módon: „elintézzük, 
hogy másik szobába kerülj”. Hiszem, 
hogy a kollégákat is megilleti a tisztes-
séges és elodázhatatlan életpályamodell 
kidolgozása. Hiszem, hogy a felkészült, 
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A vasúti villamos vontatási rendszer két fő 
részre osztható:
–  Az energiaellátás: a nagyvasúton a von-

tatási energiaellátás (alállomás), vagy a 
városi közlekedési környezetben áram-
ellátás feladata a hálózaton közlekedő 
villamos vontatású járművek akadály-
mentes, nagybiztonságú energiael-
látása, a hálózatról megtáplált egyéb 
fogyasztók energiaellátási biztonsági 
szempontból másodlagos energiaellá-
tása.

–  A hálózati továbbítás, mely szintén ket-
tős feladatot lát el: elsősorban ener-
giaátviteli utat biztosít a villamosított 
vonalszakasz teljes hosszában, kap-
csolóeszközökkel biztosítva, eljuttatva 
a fogyasztókhoz az energiaellátás által 
biztosított villamos energiát, másod-
sorban a felépítésével, kialakításával 
biztosítja a pályáról elérhető, folyama-
tosan változó energiavételezési helyen 
és változó sebesség mellett vételező 
villamos járművek áramszedővel törté-
nő energiafelvételének és leadásának 
lehetőségét.

A hálózati továbbítás részben áramszedő-
vel járható, és áramszedővel nem járható, 
energiaátviteli, energiaellátási célú légve-
zetékekből, légkábelekből és földkábe-
lekből áll. Ennek speciális, áramszedővel 
járható része a felsővezeték, amelynek 
feladatából adódóan egyrészt villamos 
igénybevételnek, másrészt mechanikai 
igénybevételnek kell eleget tennie.

Az ilyen jellegű, komplex igénybevétel-
nek eleget tevő felsővezeték alatt, az ala-
csony sebességű hálózatok kivételével, a 
korszerű hosszlánc rendszerű felsőveze-
ték-kialakítás értendő.

Ebben a hosszlánc rendszerű felsőve-
zeték az áramszedővel közvetlenül érint-
kező munkavezetékből, az annak töme-
gét a függesztők közvetítésével megtartó 
hossztartó sodronyból, a kettőt össze-
kötő függesztőkből és kiegészítő sodro-
nyokból, vezetékekből áll (1. kép).

A villamos járművek a vontatáshoz 
szükséges folyamatos villamos energiát 
a munkavezetéken csúszó áramszedővel, 
áramszedőkkel vételezve kapják.

A munkavezeték MSZ EN 50149:2013 
„Vasúti alkalmazások. Telepített beren-
dezések. Villamos vontatás. Hornyolt 
munkavezeték rézből és rézötvözetből” 

szabvány alapján elektrolitikus keményre 
húzott vörösréz huzal.

A munkavezeték több típusú lehet, 
általában kör keresztmetszettel rendel-
kező – két oldalán felfüggeszthetőség 
céljára horonnyal ellátott – rézalapú 
vezeték, amellyel a villamos mozdony 
áramszedője(i) közvetlenül érintkezik. A 
villamos mozdony kisebb-nagyobb se-
bességek melletti kedvező áramszedési 
viszonyainak biztosítására- a munkave-
zetéknek a vágányjáró síkkal a – a pálya 
menti korlátozások kivételével – a lehető 
legnagyobb mértékben párhuzamosan 
kell elhelyezkednie (2. kép).

A tartósodrony nélküli, önmagában 
felfüggesztett munkavezeték két szom-
szédos megfogási pont közötti belógása 
bizonyos mértékig csökkenthető a mun-
kavezetéket hosszirányban terhelő húzó-
erő növelésével. A belógás ilyen módon 
történő csökkentésének viszont határt 
szab a munkavezeték mechanikailag 
megengedhető szakítószilárdsága és a 
biztonsági tényezővel meghatározott húzó 
igénybevételének mértéke.

A két megfogási pont között a beló-
gás mértéke jelentősen csökkenthető 
azzal, ha a munkavezeték meghatározott 
szakaszainak súlyát szabályozott módon 
átterheljük valamilyen más, az áramszedő 
vezetésben részt nem vevő tartóelemre. 
Az általánosan alkalmazott gyakorlatnak 
megfelelően a munkavezeték-szakaszok 
súlyát a felettük elhelyezett hossztartó 
sodronyra terhelik át.

A munkavezeték-szakaszok súlyának 
átterhelése többek között az oszlop-
távolság függvényében meghatározott 
távolságban elhelyezett függesztők al-
kalmazásával történik. A függesztők a 
munkavezeték és a tartósodrony közötti 
rugalmas, önfüggesztő mechanikai kap-
csolatot biztosítják, illetve meghatározott 
helyeken, speciális kialakítás mellett kis 
impedanciájú villamos kötést (áramvezető 
függesztő) is biztosítanak a két elem kö-
zött.

A hossztartó sodronynak és az azon 
függesztőkkel megtartott munkavezeték-
nek a köztes szorító és kötőelemekkel 
összeszerelt – gyártási, hőtágulási és 

A K120 hosszlánc alkalmazási kérdései
PÁLMAI ÖDÖN,

PÁLMAI ANDRÁS

1. kép

Forrás: szerzők

2. kép
Forrás: szerzők
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üzemeltetési szempontok alapján megha-
tározott maximális hosszúságú – szaka-
szait hosszláncnak nevezzük.

A felsővezetéki hosszláncok hőmér-
séklet-változásból eredő hosszirányú 
hőtágulási méretváltozásának (dilatáci-
ójának), illetve a munkavezeték és a tar-
tósodrony esetenként eltérő hőtágulási 
hosszainak kiegyenlítésére a fixponttal 
történő megfogások ellentétes végpont-
jain utánfeszítő szerkezetek kerülnek be-
építésre.

Az utánfeszítő szerkezeteknek – a kör-
nyezeti hatásoktól kvázi függetlenül – a 
gyakorlatban közel azonos nagyságú erő-
vel kell megfeszíteniük a hozzájuk csatla-
koztatott munkavezetéket és/vagy tartó-
sodronyt. Az utánfeszítő szerkezetek alatt 
általában súlyokkal kialakított, vagy rugó-
erő-tárolós, illetve hidraulikus utánfeszítő 
szerkezetet értünk.

Az utánfeszítő szerkezetek és a felső-
vezetéki hosszlánc elemek rögzítésének 
kialakítása, azaz a hőmérséklet megvál-
tozásából eredő hosszirányú hőtágulási 
méretváltozás kiegyenlítésének mértéke 
és kiterjedése alapvetően függ a felsőve-
zeték kialakításától, rendszerétől.

A pályaszakaszra engedélyezett se-
besség mértéktől függő áramszedési 
követelmények kielégítésére, amíg ala-
csonyabb sebességeknél elegendő csak 
a munkavezetéket utánfeszíteni, addig 
a magasabb sebességtartományban 
már a munkavezeték és a tartósodrony 
utánfeszítése is szükséges.

A Magyarországon használatos, álta-
lában nagyvasúti villamos vontatás céljára 
alkalmazott, jellemzően Cu-E munkave-
zeték a szabványos szerelvényezés érde-
kében az MSz EN 50149:2013 szabvány 
által részletesen meghatározott paramé-
terekkel rendelkező 65 mm2 (ma már nem 
jellemző), 80 mm2, 100 mm2 és a vonta-
tásban jelenleg nem használt 107 mm2, 
120 mm2 és 150 mm2 keresztmetszettel 
rendelkező munkavezetékek kerülnek al-
kalmazásra.

A nagyvasúti villamos vontatásnál 
több célra alkalmazott CuMg0,5 bronz 
sodrony (Bz-II) a DIN 42138 alapján 10-
től 500 mm2-ig kerül gyártásra, ebből a 
hosszlánc tartására az 50 mm2 kereszt-
metszettel rendelkező kerül alkalmazás-
ra. Itt említendő az 50 mm2 horganyzott 
acélsodrony, mely már nem kerül új kivite-
lezésnél beépítésre.

Ezekből az anyagokból a következő variá-
ciók használatosak jelenleg:
–  65 mm2 réz munkavezeték tartósod-

rony nélkül (új építésnél nem haszná-
latos),

–  65 mm2 réz munkavezeték + 50 mm2 

horganyzott acél tartósodrony (új épí-
tésnél nem használatos),

–  65 mm2 réz munkavezeték + 50 mm2 
bronz tartósodrony,

–  80 mm2 réz munkavezeték + 50 mm2 
horganyzott acél tartósodrony (új épí-
tésnél nem használatos),

–  80 mm2 réz munkavezeték + 50 mm2 
bronz tartósodrony,

–  100 mm2 réz munkavezeték + 50 mm2 
horganyzott acél tartósodrony (új épí-
tésnél nem használatos),

–  100 mm2 réz munkavezeték + 50 mm2 
bronz tartósodrony.

Az újonnan villamosított vagy átépítés 
után újra villamosított vasútvonalak szi-
mulációs számításánál több alkalommal 
felmerül az igény az MSz EN 50388:2012 
által meghatározott teljesítményszintek 
és tápszakaszhosszak alkalmazásánál 
a használatosnál kisebb impedanciájú 
hosszlánc alkalmazására. Ugyancsak 
előfordulhat a városi közlekedésben az 
átvihető teljesítmény növelési igénye is.

Ez több módszerrel kezelhető, ezek 
közül az egyik lehetséges megoldás a 
kompenzált 120 mm2 szabványos mun-
kavezetékkel és 70 mm2 szabványos 
tartósodronnyal, 25 mm2 Y-sodronnyal, 
10 mm2 áramvezető függesztővel sze-
relt, szélfüggővel biztosított K120 
hosszlánctípus alkalmazása.

A hosszláncban alkalmazott összetevők:

–  Munkavezeték:
•  120 mm2 Cu E, vagy CUAg0,10
•  Gyártmány: MSZ EN 50149:2013 

Vasúti alkalmazások. Telepített be-
rendezések. Villamos vontatás. Hor-
nyolt munkavezeték rézből és rézöt-
vözetből

•  Alapanyag: DIN 1787
•  Méret és tűrés: DIN 43 141
•  Műszaki adatok: DIN 43 140
•  Alak: hornyolt
•  Átmérő: 13,2 mm
•  Tömeg: 1070 kg/km
•  Szakítószilárdság: 330 N/ mm2

•  Húzószilárdság: 100 N/ mm2

•  Húzóerő: 12 kN
•  Szakadási nyúlás: 3,5 %
•  Fajlagos ellenállás 20 oC: 0,01786 x 

10-6 m

–  Tartósodrony:
•  70 mm2 Bz-II (Cu-Mg 0,4) bronzsod-

rony
•  Gyártmány: DIN 17666
•  Tényleges keresztmetszet: 65,81 

mm2

•  Sodronyhuzal száma: 19 db
•  Sodronyhuzal átmérője: 2,1 mm

•  Sodrony átmérője: 10,5 mm
•  Tömeg: 596 kg/km
•  Szakítószilárdság: 379 N/ mm2

•  Húzószilárdság: 200 N/ mm2

•  Húzóerő: 14 kN
•  Számított áramerősség 20 oC: 245 A

–  Y sodrony:
•  25 mm2 Bz-II (Cu-Mg 0,4)
•  Gyártmány: DIN 17666
•  Tényleges keresztmetszet: 24,25 

mm2

•  Sodronyhuzal száma: 7 db
•  Sodronyhuzal átmérője: 2,1 mm
•  Sodrony átmérője: 6,3 mm
•  Tömeg: 218 kg/km
•  Szakítószilárdság: 379 N/ mm2

•  Húzószilárdság: 10 N/ mm2

•  Hossz: 12 m

–  Függesztők:
•  10 mm2Cu
•  Gyártmány: DIN 17666
•  Tényleges keresztmetszet: 10,2 mm2

•  Sodronyhuzal száma: 7 db
•  Sodronyhuzal átmérője: 1,35 mm
•  Sodrony átmérője: 4,05 mm
•  Tömeg: 90 kg/km
•  Szakítószilárdság: 394 N/ mm2

•  Számított áramerősség 20 oC: 90 A
•  Legkisebb függesztő: 0,4 m

–  Nagyfixpont:
•  70 mm2 Bz-II (Cu-Mg 0,4) bronzsod-

rony
•  Húzóerő: 3 kN

–  Kisfixpont:
•  70 mm2 Bz-II (Cu-Mg 0,4) bronzsod-

rony

–  Áramkötés:
•  95 mm2Cu
•  Gyártmány: DIN 17666
•  Tényleges keresztmetszet: 93,27 

mm2

•  Sodronyhuzal száma: 19 db
•  Sodronyhuzal átmérője: 2,5 mm
•  Sodrony átmérője: 12,5 mm
•  Tömeg: 447 kg/km
•  Szakítószilárdság: 400 N/ mm2

•  Húzószilárdság: 10 N/ mm2

•  Számított áramerősség 20 oC: 380 A

–  Egyenpotenciálra hozó vezeték:
•  50 mm2 Cu
•  Gyártmány: DIN 3053
•  Tényleges keresztmetszet: 49,48 

mm2

•  Sodronyhuzal száma: 19 db
•  Sodronyhuzal átmérője: 3,0 mm
•  Sodrony átmérője: 9,0 mm
•  Tömeg: 447 kg/km
•  Szakítószilárdság: 400 N/ mm2

•  Húzószilárdság: 10 N/ mm2

•  Számított áramerősség 20 oC: 250 A



52021. MÁRCIUS VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

–  Szélfüggesztő:
•  10 mm2 Ac T
•  Gyártmány: DIN 17666
•  Tényleges keresztmetszet: 9,62 mm2

•  Sodronyhuzal száma: 19 db
•  Sodrony átmérője: 3,5 mm
•  Tömeg: 61 kg/km
•  Szakítószilárdság: 1570 N/ mm2

A hosszlánctípus mechanikai szimulációja 
során elvégzett számítások módszertana.

Magyarországon a hosszláncok számítá-
si módszertana a történeti fejlődés során 
több fontos igazolást kapott, ezek közül a 
kezdetekben a legszélesebb körben al-
kalmazott a Magyar Királyi Államvasutak 

Vonal-Villamosítási Irodájának 12. sz. szá-
mítási lapja (1930. június).

Több szerző is megjelentetett magyar 
módszertani számításokat (Angletta–
Mihály–Oroszvári), majd Tóth K., illetve 
Ferneczely F.

A külföldi irodalmak is jelentősen hatot-
tak az alkalmazott hosszláncelméletre, pl. 
a német szakirodalomból K. Sachs, illetve 
a szovjet szakirodalomból I. I. Vlaszov–
K.G. Markvardt munkái.

Az új rendszerű felsővezeték magyar-
országi megjelenését a MÁV Tervező 
Intézet 40263 tervszámú „A rugalmas 
hosszlánc műszaki leírása és számításai” 
1967-ben megjelent munkája alapozta 
meg.

A jelenleg is alkalmazott, de nem 
EU-hiteles MÁV felsővezetéki rendszer 
teljes körű alapszámításait a MÁV Terve-
ző Intézet 770/206-3865 számú „MÁV 
egyfázisú, 25 kV, 50 periódusú Villamos 
felsővezetéki berendezések ismerteté-
se, alapszámításai, Acéloszlopok és be-
tonalapjaik méretezése 61 melléklettel” 
megnevezésű (a KPM.VF.7C által 1974. 
május 17-én jóváhagyott) dokumentá-
ciója teljesítette ki. Ennek átdolgozása 
jelenleg is folyik, remélhetőleg hama-
rosan befejeződik, és a MÁV felsőveze-
téki rendszere az 1301/2014 ENE TSI 
(18/11/2014) 7. cikk szerinti hitelesített 
felsővezeték lesz.

A javasolt K120 hosszlánctípus maximális oszlopköz számítása egyenesben:

1. Alap tolónyomás számítása

= 1,25 kg/m3  a környező levegő sűrűsége 10 oC semleges hőmérsékleten 100 m tengerszint feletti magasságon
G

q 
= 2,05 (EN 1991-2-4) szél egyenlőtlenségi tényező a felsővezeték magasságában

G
t 
= 1 (nyílt terepen) a környezeti terepviszonyokra jellemző tényező

v
h
= 23,6 m/s a mértékadó szélsebesség h magasságban, 21717/2016/MAV alapján

q
h
 a dinamikus szélnyomás értéke

 (1)

2. Fajlagos szélterhek számítás a hosszláncra

Fajlagos szélteher munkavezetéken:

 (2)

Fajlagos szélteher tartósodronyon:

 (3)

Fajlagos szélteher függesztő sodronyon:

 (4)

3. Fajlagos szélteher számítása 65 m oszlopközre

A jelenleg kialakuló tervezői gyakorlatban a maximálisan alkalmazandó oszlopköz 65 méterben kerül meghatározásra, ezért a 
vizsgálat során ezt vesszük kiindulási állapotnak.
A MÁVTI 40263 22. oldala alapján egyenesben szimmetrikus kígyózás esetén a legveszélyesebb a hosszlánc közepén kialakuló 
szélnyomás, ezért a fajlagos szélerő számítás során a középső L/2 hosszúságú szakaszt vesszük figyelembe.
L= 65m számításhoz figyelembe vett oszlopköz
Lmv

= 32,5m számításhoz figyelembe vett munkavezeték hossza, L/2
L

ts
= 32,5m számításhoz figyelembe vett tartósodrony hossza, L/2

L
f
= 5,41m számításhoz figyelembe vett függesztők hossza

L/2 szakaszra eső szélteher munkavezetéken:

 (5)

L/2 szakaszra eső szélteher tartósodronyon:

 (6)

L/2 szakaszra eső szélteher függesztőkön:

 (7)

Fajlagos szélteher a hosszláncon:

 (8)
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A fenti számítás során az áramszedő moz-
gásából adódó kitérés és a tervezői gya-
korlatban alkalmazott oszlopállítási tole-
rancia még nem került figyelembevételre.

A számítás 5–8 képleteinek ered-
ményein látszik, hogy a hosszabb vagy 
rövideb oszlopközök esetén a fajlagos 
szélteher nem változik az oszlopköz hosz-
szának függvényében, mivel a függesztők 
hossza kis mértékben változik, és a rajtuk 
kialakuló szélteher nagyságrendileg ki-
sebb a munkavezetéken vagy tartósodro-
nyon kialakulónál.

A kapott végeredmény alapján cél-
szerű helyesen megválasztani a maximá-
lis oszloptávolság megkötését, mivel a 
hosszlánc hossza maximum 20 oszlop-
köz lehet, amely túlléphető 10%-kal (20t 
+ 2t), így azok rövidebb hossza okán be-
építendő szakaszolások berendezései, 
valamint a kisebb oszlopköz miatti oszlop-
szám-növekedés a villamosítási projek-
tekben jelentős anyagi vonzatúak.

(Folytatjuk.)

Források:

Magyar Királyi Államvasutak Vonal-
Villamosítási Irodájának 12. sz. számítási 
lapja (1930. június)

MÁV Tervező Intézet 40263 tervszámú „A 
rugalmas hosszlánc műszaki leírása és 
számításai

Anwendung der K-120 Längenkette
Bei der Simulationsberechnung von neu elektrifizierten oder wiederelektrifizierten 
Bahnstrecken die erfolgt bei Anwendung der von der MSZ EN 50388 angegebenen 
Leistungsniveaus und Leistungslängen entsteht das Bedürfnis mehrfach, um eine 
Längenkette mit weniger Impedanz als die verwendete zu nutzen. Es wird erwartet, 
dass ein Netzwerk mit einer höheren Geschwindigkeit als 160 km/h eine Oberleitung 
mit höherer Steifigkeit benötigt wird. Es kann auch notwendig sein, die übertragbare 
Leistung im städtischen Verkehr zu steigern.
Diese Bedürfnisse lassen sich durch verschiedene Methoden bewältigen, darunter 
ist eine mögliche Lösung ist die Verwendung des K120-Längenkettentyps mit 
kompensiertem 120 mm2 Standard Fahrdraht und 70 mm2 Standard Tragseil.

Use of K120 auto-tension catenary wire
The demand arises at the electrical simulation of the newly electrified or reconstructed 
railway lines we should use contact line with lower impedance than the used to 
achieve the power and feeding section lengths according to EN 50388. Probably 
we should use stiffer catenary wires at the high-speed railway lines over 160 km/h. 
There may also be a need to increase the transferable energy for light rails. One of 
the preferable solutions is a „K120” auto-tension catenary wire with 120mm2 Cu 
contact wire and 70m m2 bronze messenger wire.

MÁV Tervező Intézet 770/206-3865 szá-
mú „MÁV egyfázisú, 25 kV, 50 periódusú 
Villamos felsővezetéki berendezések is-
mertetése, alapszámításai, Acéloszlopok 
és betonalapjaik méretezése 61 mellék-
lettel” megnevezésű (a KPM.VF.7C által 
1974.05.17-én jóváhagyott) terv

MSZ EN 50149:2013 „Vasúti alkalmazá-
sok. Telepített berendezések. Villamos 
vontatás. Hornyolt munkavezeték rézből 
és rézötvözetből” szabvány

MSZ EN 50388:2012 „Vasúti alkalma-
zások. Energiaellátás és a gördülőállo-

mány. Az együttműködéshez szükséges, 
az energiaellátás (alállomás) és a gördü-
lőállomány közötti koordináció műszaki 
ismérvei”

A Bizottság 1301/2014/EU rendelete 
(2014. november 18.) az Európai Unió 
vasúti rendszerének „energia” alrendsze-
rére vonatkozó átjárhatósági műszaki elő-
írásokról EGT-vonatkozású szöveg

Csoma András: Nagyvasúti villamos von-
tatás felsővezetéki berendezései I. VAS-
ERŐ 2018

Maximális oszlopköz meghatározása
e

max
= 0,4m maximális megengedhető vezetékkitérés

k
2
= -0,3m kígyózás értéke a második oszlopon egyenesben

k
1
= -k

2
= 0,3m  kígyózás értéke az első oszlopon, lásd 770/206-3865 12-974 mellékelt 11. oldal alapján tett kikötés 

egyenes pályán
H

mv
= 12 000N alkalmazott húzóerő a munkavezetéken, 100N/mm2

H
ts
= 14 000N alkalmazott húzóerő a tartósodronyon, 200N/mm2

 (9)



72021. MÁRCIUS VEZETÉKVILÁGVEZETÉKVILÁG
VASÚTI

Az egyszerűnek hitt D55
– azaz biztos, hogy mindent tudunk róla…?

RÉTLAKI GYŐZŐ

Az a fránya időrés…

Tekintsük a D55 alapáramkör 316-7/8 
rajzát!

Két- (vagy több-) vágányú pálya. Mind-
két vágányon úgy van második lezárás, 
hogy a vonatok még „messze” vannak – 
tehát a sorompó fehér. Ekkor a vezér tá-
masz + állásban van, a fényvezérlő jelfogó 
húz, a gyűjtőmágnes ejt, csapórudak + 
végállás. Jön az első vonat, a B jelfogó el-
ejtésére a sorompó csuk, gyűjtőmágnes 
húz (ezt ellenőrzi a berendezés az A jelfo-
gó elejtésekor a 308 és 309 alapáramköri 
lapokon), majd később a csapórudak alsó 
helyzetbe kerülnek.

Második vonat késlekedik, első vonat át-
halad az átjárón, részéről old. A vezér tá-
masz átvált a + oldalra, ekkor
–  gyűjtőmágnes elejt
–  csapórudak megindulnak fölfelé
–  fényvezérlő stabilan ejt
–  közúti fényjelzők pirosak.

Ha a csapórúd fölérkezése előtt a késle-
kedő második vonat a B jelfogója elejte-
tésével „bejelentkezik”, a piros fényellen-
őrzők ejtőképesség-vizsgálatát kikerülve 
lehetőség van a vezér támasz – oldalának 
működtetésére (a + ellenőrző ejtett álla-
potában). Ha ez sikeres, akkor:
–  gyűjtőmágnes visszahúz azonnal
–  csapórudak megállnak, majd az elővil-

logási idő letelte után újból megindul-
nak lefelé

–  mire az A jelfogó elejt, minden rendben 
van.

Ha a csapórúd fölérkezése pillanatában 
(ha összeszámolódik, lesz az több száz 
milliszekundum) a B jelfogó beejt, akkor
–  a fényvezérlő stabilan ejt
–  közúti fényjelzők pirosak
–  a piros fényellenőrzők ejtőképesség-

vizsgálatát kikerülő ág szakadt
–  gyűjtőmágnes ejt
–  és a vezér támasz nem tud – állásába 

váltani.

Amikor az A jelfogó elejt, az ejtett 
gyűjtőmágnes miatt a vonat előtt a jelző 
Megállj állásba kapcsolódik. Szívás … És 
a berendezés kezelője maximum annyit 
lát, hogy a fénysorompó piros, miközben 
a csapórudak az égnek merednek. Meg 
persze a visszaesett jelző (lányos) zava-

rát. Miért történhet meg mindez? Tulaj-
donképpen azért, mert az alapáramkör 
egy sor dologgal nem számolt:
1.  létezik kettőnél több közúti fényjelző, 

emiatt az egy támaszpár érintő mennyi-
sége kevés. Több támaszpár esetén 
ezek általában nem egyszerre, hanem 
láncba kapcsolva egymás után működ-
nek  növelve a bevezetőben említett 
időrést.

2.  a fényvezérlő jelfogók érintő igé-
nye odáig fajult, hogy 2*15 érintős 
ikermágnesek kerülnek be a rendszer-
be. Ezek kondenzátoros késleltetése 
nehézkes – tehát 
a)  vagy 1000–2000 μF-okkal kísérle-

teznek,
b)  vagy fölvesznek egy néhány érintős 

jelfogót 100–200 μF késleltetéssel 
és az ikermágnes ennek a – további 
késleltetés nélküli – pótja lesz. 

[Azt csak halkan jegyzem meg, hogy ha a 
páratlan számú közúti fényjelző fényeinek 
ellenőrzése során betartásra kerül(ne) az 
526-2 alapáramköri lap szerinti kialakítás 
és az 520 lap szerinti jelfogó beállítás, 
akkor szomorú napok elé néznénk, mert 
az előírt 75 20W ellenállásnak NINCS 
hideg ellenállása (illetve van, de az ér-
demben ugyanannyi, mint a meleg – azaz 
a bekapcsolási áramlökés elégtelensége 
miatt a fényellenőrző jelfogó nem húzna 
meg.]

Az időrés hossza:
–  a csapórúd + ellenőrző jelfogójának 

ejtve záró érintkezője szakít (ez a 0 
időpillanat) Ekkor zár a B jelfogó elejtve 
záró érintője is (az elejtve szakító érin-
tője a fényvezér áramkörében ekkor 
már kb. 20–30 ms óta szakít).

–  a csapórúd + ellenőrző jelfogójának 
húzva záró érintkezője zár (kb. 20–40 
ms),

–  a fényvezérlő ikermágnes fegyverze-
te megindul(na) fölfelé és a nyugalmi 
érintkezői szakíta(ná)nak (kb. 10–30 
ms),

–  a piros fényellenőrző jelfogók elejte-
nek, a nyugalmi érintkezőik zárásáig 
– figyelembe véve a diódás ejtési kés-
leltetést – kb. 40–80 ms.

Átlagolva és összeadva 110–130ms az az 
időtartam, amíg a B jelfogó „nem eshet 
be”. Nyilván emiatt a B jelfogó működésé-
be beavatkozni nem szabad! Amennyiben 
a + csapórúd ellenőrző ejtve záró érin-
tője helyett (vagy azzal párhuzamosan) a 
fényvezérlő jelfogó ejtve záró érintkezője 

is megjelenik az áramkörben, akkor ez az 
időrés gyakorlatilag megszűnik (elfedés-
re kerül) a vizsgált esetben. Nos, a fény-
vezérlő ejtve záró érintkezője – éppen 
egy ilyen jelenség vizsgálata után – már 
2010-ben kísérleti jelleggel bekerült né-
hány állomási sorompó vezérlő áramkö-
rébe. A probléma hamis működés része 
ezzel tulajdonképpen megoldódott. Taps. 
Függöny… De.

A sorompó vezér támasz – oldali ágá-
ban a piros (vörös) fényellenőrző ejtve 
záró érintkezők, a gyűjtőmágnes ejtve 
záró érintkezője és – csapórúd esetén – 
a rúd lecsukódott állapotát ellenőrző jel-
fogó ejtőképességének vizsgálata mind itt 
történik meg. Ezt az ejtőképesség vizsgá-
latot hidalja át – eredetileg a rúd felnyitott 
állapotát ellenőrző jelfogó ejtve záró érint-
kezőjével (ami nem zár a sorompó alap ál-
lapotában) – azért, hogy „menet közben” 
a sorompó újból csukható legyen. Ha 
ezek az ejtőképességek (ejtések) mind 
nem következnek be, a sorompó támasz 
nem vált. Hogy ez mennyire felhasználó 
barát, az egy másik kérdés; de ez egy 
hiba, ami könnyen megtalálható. Ja, és a 
csapórudakat csak a vezérlő támasz mű-
ködteti …

Amennyiben a csapórúd ellenőrző jelfogó 
érintkezője helyett/mellett a fényvezér-
lő jelfogó ejtve záró érintkezője kerül az 
áramkör kerülő ágába, akkor
1.  az időrés hatása nullára csökken, mert 

a fényvezérlő jelfogó (amely ugyan 
nem húz meg a bemutatott esetben) 
érintkezője nem szakítja meg a kerülő 
ágat, ezért a B jelfogó akármikor „je-
lentkezik be”, a vezér támasz vissza tud 
fordulni oldott állapotából,

2.  a vezér támasz visszafordulása után 
a gyűjtőmágnes is vissza tud húzni, a 
menetnek akadálya nincs.

Viszont látni kell, hogy ebben az eset-
ben – és abban az esetben is, amikor a 
sorompó „fehérből csuk” (!) – elvész az 
alapági ejtőképesség vizsgálat biztosan 
megvalósuló lehetősége. Miért is? Tekint-
sük a „fehérből csuk” esetet! Menet be-
állítva, jelző szabad, sorompó fehér. Jön 
a vonat, B jelfogó elejt. Az igaz, hogy a 
támasz vezérlést kap, de közben a fény-
vezérlő táplálása – a támasz átváltásától 
függetlenül – megszűnik.

Amennyiben az ejtőképességet vizs-
gáló alapág szakadt, nem kell mást tenni, 
mint megvárni, hogy a fényvezérlő elejtve 
zárja a kerülő ágat (kb. 1 másodperc) és a 
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vezértámasz átválthat. Amennyiben a ké-
sőbb elejtő A jelfogó kivárja ezt a többlet-
időt, az alapág tartósan szakadt maradhat 
anélkül, hogy ez hibaként jelentkezne.

A megoldás keresése közben felmerült (itt 
már nem a működőképességről, hanem a 
biztonságtechnikáról van szó, tehát még 
egyszer: a gyűjtőmágnesnek CSAK itt van 
ejtőképesség-vizsgálata!):
1.  a kerülő ág csatlakozási pontjá-

nak megváltoztatása úgy, hogy a 
gyűjtőmágnes ejtve záró érintő-
jét ne lehessen kikerülni (miután a 
gyűjtőmágnest a vezér támasz érintke-
zői elejtetik, ez megkövetelhető);

2.  fölmerült a csapórúd – ellenőrző jelfo-
gó ejtőképesség vizsgálatának meg-
kerülhetetlensége is. Igazából a kerülő 
ágnak a piros (vörös) fényellenőrzők 
ejtőképesség vizsgálatát kell kikerülnie 
– mert ezeket a fényvezérlő is kapcsol-
ja – éppen ezért a kérés méltányolha-
tó. Ugyanennek a kérésnek a másik 
fele (ti. az ellenőrző jelfogók csévéjé-
vel sorosan a vezér támasz érintők is 
jelenjenek meg) nem. Azért nem, mert 
az, hogy adott esetben mind a két el-
lenőrző jelfogó képes egyszerre húzni 
– egy kábelzárlat esetén – a biztosíté-
ka annak, hogy ha csak az egyik húz 
(nem diktált módon), akkor a csapó-
rúd ellenőrzése megegyezik a rudak 
tényleges állapotával. (Az állomási 
sorompó csapórudak ellenőrzésének 
áramköri problémájával egy későbbi 
alkalommal foglalkozunk.)

Válaszaim
A Vezetékvilág 2020/2 és 2020/3 számá-
ban megjelentek után kaptam a következő 
(dőlt betűvel szedett) kérdéseket (Domi-
nó55):

A kijárati jelzők 2-es fogalom áramkö-
rében csak ott van váltóérintkező, ahol 
ténylegesen kell a vágányút miatti válasz-
tás (312-2). Ez a módszer a bejárati jelzők 
2-es, 3-as fogalma esetén miért nem al-
kalmazható? (A vezér érintkezők nagyon 
kellenének pl. a 316-ba)

A 312-2/2 rajz sok mindent elsumákol. 
Igazából az volna a tisztességes, ha min-
den ilyen áramkörben komplett áramköri 
rács alakulna ki és nem valami spekulatív 
módon előállított maradékelv alapján kerül-
ne (vagy maradna ki) érintkező. Szerintem 
a 312-1/2 rajz összeállítása tisztességes 
(még akkor is, ha többérintkezőt fogyaszt 
el). Azt be kell látni, hogy az az érintkező 
mennyiség, ami egy D55 váltó- és pót-
egységben rendelkezésre áll, valamilyen 
kiépítettséget feltételezett. Ebben a kiépí-
tettségben a kezdetekben nem volt benne:
–  a 75 Hz-es jelfeladás (mert az csak a 

70-es évek végén kezdte el kiváltani a 

400 Hz-es állomási vágányokat). Any-
nyira nem, hogy napjainkban is talál-
ható olyan D55 állomás, ahol a bejárati 
jelzőt Megállj-ra ejtő szakasz valamiért 
400 Hz-es.

–  a közelítés érzékelés (316-os rajzso-
rozat a jelenlegi formájában). Hozzá-
teszem, hogy az állomási sorompók 
áramkörei (vezérlés és csapórudak) az 
502-es rajzokon szerepeltek.

–  a váltóállító jelfogólánc a mai kiala-
kításában a háromfázisú – de kis 
terhelhetőségű – inverterekkel (pl. 
KDE I3) együtt jelent meg.

–  az ETCS csatlakozó áramkörök
–  egyes KÖFE-KÖFI igények kielégítése
–  stb.

Visszatérve a 312-2/2 rajz sumákolá-
sához, azt pl. nem köti a tervező orrára, 
hogy abban az esetben, amikor a követke-
ző jelző a szomszéd állomás bejárati jelző-
je, akkor az áramkör táplálási feszültsége 
még véletlenül se legyen a (földelt) állo-
mási 48V=, hanem vagy a „vonali” 96V=, 
vagy valami egyéni (ezért vannak a jelzési 
fogalom jelfogók szabadkapcsolásúnak 
jelölve). Továbbá a S2/KPJ és S2/KPB, 
illetve S2/VPJ és S2/VPB jelfogók ilyen 
kialakításban nem működtethetők, mert 
a szomszéd állomásról való működtetés 
miatt helyben az ejtőképesség vizsgálata 
nem oldható meg (nincs az a biztos idő-
pont, amikor ejt). Különösen akkor nem, 
ha a „korszerű” elvárások szerint menet-
iránnyal szemben is legyen adható jelző-
kezeléssel bejárat – amit persze a jelen 
vizsgálat tárgyát képező alapáramkör nem 
ismer.

Miért kell az „A” vonatérzékelő jelfogó 
áramkörében a T1-gyel párhuzamosan a 
hálózatfigyelő érintkezője? (316-1)

A kérdés megválaszolásához először 
meg kell nézni, hogy ez a hálózatfigyelő 
mit figyel? Első közelítésben figyelhetné 
a vonali 96V-ot (merthogy a T1 jelfogó 
arról él) és egy vonali 96V kimaradás ne 
okozza a bejárati jelző visszaesését (a B 
jelfogó a térköz 48V-járól táplált). Igen, ez 
bölcs előrelátás – csak nem igaz. A 101V-
os hálózatfigyelő az állomási sorompó 
101V~ meglétét figyeli és ha ez kimarad 
(és emiatt az állomási sorompó piros fé-
nyeihez rendelt gyűjtőmágnes esetleg be-
ejt), akkor az A jelfogó a T1 foglaltságra 
ne ejtsen be. Igazából van ebben is egy 
adag csúsztatás: a PQ előtti áramellátá-
sokban a fényáramköri táplálás és a vonali 
96V= táplálások a transzformátorok pri-
mer oldalán közös tőről (akarom mondani 
inverterről) fakadtak (ld. KDE I4 szekrény 
és a W3 szekrény egymásra utaltsága). 
Az egész – ha bízunk a D55 M jelfogójá-
nak 2” utáni elejtésében – úgyis csak egy 
átmeneti állapot.

Maga a T1 egyébként is egy kis bizton-
ságtechnikai abszurd (nem véletlenül írja 
elő a kényszer menetirányváltás füzete: a 
T1-T2-Tcs jelfogók ejtőképesség vizsgá-
latát meg kell oldani). Miért? Mert nincs 
megoldva. Pedig jól elvagyunk enélkül – 
némi filozofikus ön-nyugtatással.

Miről van szó? A T1-T2-Tcs jelfogókat két 
dologra találták ki:
1.  Tájékoztatni a forgalmi kezelő sze-

mélyzetet a vonali foglaltság-ellenőrző 
szakaszok pillanatnyi állapotáról. [Erre 
tökéletesen alkalmasak.]

2.  Megakadályozni azt, hogy ha az állo-
másközben foglaltság van, a menet-
irányt meg lehessen fordítani. Erre 
is alkalmasak, ha belátjuk, misze-
rint a korábban hibátlanul – értsd: 
ejtőképességének birtokában – mű-
ködő 6 db (3 az egyik, 3 a másik ál-
lomásvégen) foglaltság visszajelentő 
jelfogó közül legalább 5 még mindig 
hibátlanul működik. Ekkor vagy a 
kérő, vagy a hozzájáruló állomáson a 
nagy triumvirátus még mindig képes 
mindennemű téves működési kö-
vetkezményt kiküszöbölni (elfedni).
Abban a pillanatban azonban, amikor 
nincs meg a két oldal = dupla bizton-
ság (mert a vizsgált esetben 1 db T1 
nyilatkozik és az eleve minimum máso-
dik pótjelfogó); a T1 jelfogónk minden-
kori ejtőképességében bizony csak 
hinni lehet (erősen).

Egyvágányú pályán mód és lehetőség 
kínálkozik, hogy a kijárati ismétlőzár visz-
szahúzatásába a T1 ejtve záró érintkezője 
bekerüljön (mint a D70 esetében). Mivel 
kis érintőszámú jelfogóról van szó, persze 
az egész a veszett fejsze nyele: az egy-
ségbeli jelfogó „megnövesztése” helyett 
szabadkapcsolású ismétlő jelfogót kell 
felvenni. Statisztikailag minden második 
vonat kijáró vonat, ezért az ejtőképesség 
vizsgálata napi rutinná válik.

Kétvágányú pályán – ahol a kérdéses 
jelfogóra bejárat esetén van szükség – 
hónapokig a kijárati ismétlőzár húz és 
köszöni szépen, jól van. Itt javasolt (az 
alapáramkörön kívüli megoldásként) a 
kritikusnak vélt (értsd: sorompóval ellátott 
állomásvég esetén) a T1-nek szigeteltsín 
(foglaltság) ellenőrző jelfogót felvenni.

Miért kell az „A” vonatérzékelő jelfogó 
áramkörében a kijárati jelzőknél a dióda 
és az első lezárás? (316-5 rajzon)

Őszintén? Eddig nem gondolkodtam 
el róla – de ki lehet következtetni! Kicsit 
nehéz a következtetés, mert a B jelfogó 
áramkörében (316-3) az első lezáró érin-
tő és a dióda hiányzik (a kérdéses áram-
köri részlethez képest).
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Az mind a két rajzon közös, hogy csak 
akkor lehet a kijárati oldalon tisztességes 
módon közelítést érzékelni, ha a közele-
dő jármű lezárt vágányúton közlekedik. 
Amennyiben ilyen lezárt vágány út beállít-
va nincs (és az legalább második lezárás 
szinten nem valósult meg), a közelítés ér-
zékelésnek a „közelítési szakasz szabad” 
információja nem lehet pontos. [Ehhez 
persze tudni kell, hogy a D55 az első le-
zárással megvalósult és a vágánycsíkot 
is kigyújtó vágányutat nem tekinti – nem 
tekintheti – teljes értékűen biztosított 
vonatvágányútnak (a foglaltság érzékelés 
hiánya miatt).] Ezzel az eszmefuttatással 
a K-V mágnes érintők közé szorított cél-
retesz függőség magyarázatot nyert – de 
nem ez volt a kérdés.

Maguk a K-V támaszok beállása egy-
részt a cél jelfogók meghúzásakor (bejá-
rat esetén), másrészt az első jelzővezérlő 
jelfogó meghúzásakor (kijárat esetén – ha 
nem úgy állt) történik meg (az első jelzőve-
zérlő jelfogó áramkörében a K-V mágnes 
állapota csak bejárat esetén van ellenőriz-
ve – mert ebben az esetben a cél jelfogó 
már beállította). Az, hogy a kijárati irány 
közelítése pontos lehessen, ki kell jelölni 
a táplálás helyét. Ez a kijelölés a vágányút 
beállásával lehetséges. Kijárat esetén az 
első vissza-ellenőrzés az első váltólezáró 
jelfogó áramkörében történik. 

Az első váltólezáró jelfogók áramköre 
nem egy lánc-szerű áramkör, ahol az utol-
só támasz átfordulásával tudható, hogy a 
többi is átváltott – minden egyes kakas a 
saját kis dombján kukorékol. A közelítés 
érzékelést a B jelfogó esetében a leg-
külső első lezáró támasz érintője készíti 
elő. Ugyanez a támasz ejteti el a legkülső 
váltó állító jelfogóit – tehát ennek az egy 
támasznak az átfordulása bekapcsolja a B 
jelfogó áramkörét – kijárat esetén is. Az A 
jelfogó áramkörében – a 316-5 rajz sze-
rinti kialakításban – kijáratra szinte semmi 
sincs (szerintem elég helytelen módon). 
Azért, hogy a lezárás előtt az A jelfogó ne 
tudjon meghúzni, a lezárt állapot meglétét 
vissza kellett csempészni az áramkörbe. 
A megvalósítás módja szerint itt „belső” 
első lezáró támasz érintője található – 
azaz a függőség exportálása történt az 
állomásvégi lezáró tehermentesítése cél-
jából (ne onnan kelljen még egy érintő). 
Ezzel magyarázatot nyert a lezáró érintő. 
A dióda „csupán” ellenőrzi a táplálás irá-
nyát.

Alapvetően mind a B, mind az A áram-
köre kicsit összecsapottnak tűnik ahhoz 
képest, hogy átgondoltabb érintő-szer-
vezéssel a bejárati és a kijárati irány ese-
tében is lehetne egyformán és egyenszi-
lárdságban ismétlőzár jellegű.

Miért kell a sorompó vörös fényvizsgá-
lójának 0,8s késleltetés? Miért pont 

annyi? És miért kell az RC tagba a saját 
érintkező? Mikor tudna az RC-ről meg-
húzni, ha egyáltalán?

A sorompó fényvizsgálójának (más né-
ven gyűjtőmágnesnek) a feladata, hogy 
összegyűjtse az egyes közúti fényjelzők 
felváltva villogó piros (a közút felől néz-
ve) – vagy vörös (a vasúti szóhasználat és 
jelölés szerint) fényeiről szóló információ-
kat. Az összehasonlítás akkor ad pozitív 
végeredményt – és húzhat meg a jelfogó 
–, ha az egy közúti fényjelzőre kivezérelt 
fények közül legalább az egyik világít (pár-
huzamosan kötött érintőkkel ellenőrizve) 
és ez mindegyik fényjelzőre (fényjelző 
párra) igaz (sorosított érintőpárokkal). A 
jelfogónak ejtési késleltetése van, az elő-
írás a kérdésben szereplő érték. Miért 
pont ennyi? Csak. De azért közelítő ma-
gyarázat létezik. Tessék hátradőlni, hosz-
szú lesz.

A felváltva villogó fények periódus ide-
je 1 másodperc, a kitöltési tényező 0,5. 
Ez azt jelenti, hogy a fény kb. 0,5 másod-
percig világít, majd ugyanannyi ideig nem 
– mert akkor a párja világít. Tekintsük a 
működést a nagy klasszikus – az 526-2 
rajz szerinti – kapcsolásban! Amikor a vil-
logó1 tápsín kap táplálást, az Sr V1 világít, 
a fényellenőrző jelfogó a bal oldali teker-
csén kap táplálást, a jelfogó húz. Az Sr V2 
nem kap táplálást – nem világít – a fény-
ellenőrző jelfogója (ha már korábban meg 
tudott húzni) a saját munka érintkezőjén 
a második tekercsére tartót zárt és húz. 
OK. Amennyiben az egyik – példa okáért 
a villogó2 – tápsín kimarad, a csukott so-
rompó fényellenőrző jelfogói közül azok, 
amelyek első – a fényforráson átvezető 
áramútban fekvő (V2) – csévéje gerjesz-
tés nélkül marad, a villogó2 időtartama 
alatt elejt és ott is marad. Amelyik fényfor-
rás a villogó1-ről kap táplálást, a villogó2 
tartama alatt elejt, de a villogó1 tartama 
alatt újból meghúz. Mindezt akkor képes 
megtenni üzembiztosan, ha a fényellen-
őrző jelfogói nincsenek átszabályozva 
az 520-as alapáramköri lap szerint (mert 
0,5 másodperc alatt az izzószál nem tud 
a bekapcsolási áramlökést előidéző „hi-
deg izzó” szintre hűlni). tehát ebben az 
esetben csukott sorompónál az egyik 
fényellenőrző stabilan ejt, a másik ugrál. A 
gyűjtőmágnesnek ebben az esetben – ha 
már egyszer meghúzott – stabilan húzott 
állapotban kell maradnia, hogy a „sorom-
pó csukott” állapot időben folyamatos el-
lenőrzése a második váltólezáró (308-3) 
és a második jelzővezérlő (309-2) rajzo-
kon megmaradjon. Ebből következően az 
elejtési késleltetés minimuma: T>0,5 má-
sodperc. A maximuma T<1 másodperc, 
mert a villogó periódus idején belül kell 
maradnia. Nos T = (0,5+1)/2 azaz 0,75, 
amit egy tizedesig felfelé kerekítve kijön 
a keresett érték.

A saját érintkező azért kell, hogy egy 
esetlegesen feltöltődött kondenzátorról – 
pl. egy korábbi hálózatkimaradás alkalmá-
val feltöltődött kondenzátorról – ne tudjon 
meghúzni. S ha már itt tartunk: a hálózat-
figyelő ejtve záró érintkezői a fényáram-
köri táplálás kimaradása esetén tartják a 
gyűjtőmágnest – sajnálatos módon továb-
bi tartó jellegű érintők hiánya miatt ezek-
ről meg is tud húzni. És meddig hatásos a 
tartása egy hosszabb táplálás kimaradás 
esetén? Amíg az M jelfogó el nem ejt és 
a második váltólezáró és második jelzőve-
zérlő jelfogók áramkörét meg nem szakít-
ja. [Az M jelfogó azon kevés jelfogó közé 
tartozik, aminek manuális ejtőképesség 
vizsgálata van (kellene lennie).]

Ha vonat által csak az egyik szárán jár-
ható a váltó, a második lezárásba miért 
kell a végállása? (601-2, 11a váltó)
Az érintett, valamint az oldalvédelemben 
ellenőrzött váltók végállása pozitív módon 
(az aktív jelfogó húz) először az első jelző-
vezérlő jelfogó áramkörében kerül ellen-
őrzésre. Mivel a fontosabb függőségeket 
– és ez az egyik legfontosabb – két „egy-
mástól függetlenül működő” áramkörben 
kell ellenőrizni, a második ellenőrzés az 
első váltólezáró jelfogó áramkörében va-
lósul meg. Azonban ez az ellenőrzés több 
szempontból is sántít:
a)  az ellenőrzést célszerű olyan áram-

körben végezni, amelyik az ellenőrző 
jelfogó húzott állapotát időben folya-
matosan – de legalább a vágányút 
lezáródott állapotának tartama alatt 
– képes ellenőrizni úgy, hogy az áram-
köri jelfogó el is tudjon ejteni! Az első 
jelzővezérlő jelfogó ennek a feltételnek 
megfelel olyannyira, hogy ha elejt, a 
már kivezérelt szabad fényt – további 
áramköri elemek közreműködése nél-
kül – le is tudja kapcsolni.

b)  az első váltólezáró jelfogó az ellenőr-
zést időben pontszerűen – a támasz 
átváltásakor – végzi. Mondhatjuk, 
hogy van függetlenített érintője, azon-
ban abban a pillanatban, amikor a 
második váltólezárás megtörténik, ez 
a függetlenített érintő – a függetlení-
tett fegyverzet gerjesztett állapotában 
– csak a második váltólezáró támasz 
feltámasztott érintkezőjének időben 
folyamatos zárását képes vizsgálni. 
Nem nyert.

A fentiek alapján kell egy további „máso-
dik második” ellenőrző elem. Ez a má-
sodik váltólezáró jelfogó lezáró tagjának 
függetlenített érintkezője, amelyik időben 
folyamatosan ellenőrzi a váltók végállá-
sát ellenőrző jelfogók húzott állapotát és 
ha az áramköre megszakad, elejtésével 
beszakít a második jelzővezérlő jelfogó 
áramkörébe.
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Miért kell az első lezárás törlésében, il-
letve a második lezárás kényszeroldásá-
ban a külön beépített első lezáró érintke-
ző? A csévék plusz zárlat esetén állandó 
áramot is kibírnának.

 Az alapáramkör 603 és 604-2/2 
rajzán fellelhető áramkörökről van 
szó. Mondhatni hagyomány, hogy a 
támaszmágnesek átváltása úgy történik, 
hogy az ellenkező oldal felső érintője (ha 
jut neki) megszakítja az áramkört – mint-
egy takarék kapcsolást képezve. Hasz-
nos hagyomány, ami a tapadó jelfogók le 
gerjesztésében is visszaköszön.

Tekintsük ezeket az áramköri elemeket 
a lezáró egység belső kapcsolás adatait 
elemezve!

Az első váltólezáró oldó tagjában PP, 
a második lezáró oldó tagjában AA csé-
ve található. Eltekintve azoktól a néhány 
éve megjelent XJ csévéktől, ahol a gyár-
tásban vastagabb huzalok jelentek meg 
– ezáltal a csévék azonos menetszám 
mellett kisebb ellenállással rendelkeznek 
– a klasszikusnak mondható csévetáblá-
zat adataival számoljunk. A kérdés föltevő-
je arra hivatkozik, hogy a csévék mindent 
kibírnak, tehát számoljuk ki a „mindent”!

Cséve méretezés következik melege-
désre:

Névleges tápfeszültség: 48V, ennek 
akkumulátorral alátámasztott 48V-ot és 
2,4V cellafeszültséget figyelembe véve a 
méretezési maximuma 57,6V. A félcsévék 
ellenállásai: PP 2*620, AA 2*345. 
Az adatokból az egy félcsévére eső me-
legedés maximum értéke: 1/2P: 5,35W; 
1/2A: 9,61W. Tudván, hogy az XJ csévék 
a tanmese szerinti 8W fölött is terhelhe-
tők (bár nem szívesen), az 1/2A esetében 
már biztosan rezeg az a bizonyos léc (ak-
kor is, ha a másik féltekercs ugyanakkor 
remélhetőleg árammentes).

Mit lehet még figyelembe venni? Több-
ször fölmerült, hogy a PQ áramellátások (és 
általában a nem direkt 48V akkumulátorral 
alátámasztott rendszerek) esetében a fel-
ső feszültséghatár gyakorlatban előforduló 
értéke kb. 52V – azaz a túlmelegedés ve-
szélye csökken –, de az egységbeli jelfo-
gókat mindaddig a korábbi rendszerekkel 
való kompatibilitásra kell méretezni, amíg 
olyanok is léteznek. Ezzel nincs is baj, de 
az alapáramkör minta kapcsolását sem 
célszerű sűrű lábjegyzetekkel ellátni, mi-
szerint ez vagy az az érintkező a kímélőbb 
áramellátás jelenléte miatt elhagyható.

Miért kell a KIZ tartókörébe az ellenál-
lás?
Az ÜM egység belső kapcsolása (SzM-
024) szerint a kijárati ismétlőzár (népsze-
rű nevén: a fekete mágnes) tartókörében 
egy 1k 20W-os ellenállás található. Tar-
tóköri ellenállásként meglehetősen mér-
téktartó méretezés eredménye, mert:

–  az RR félcséve ellenállása (a korábbi 
táblázatos érték) 1723, menetszáma 
13200.

–  a 4/1 érintő elrendezésű jelfogó tartó 
gerjesztési értéke 55 – 140 AM, ami-
hez a 43,2V minimális akkumulátor 
feszültséget figyelembe véve 0,0106A 
tartozik. A tartó cséve kapocsfeszültsé-
ge ebből: 18,3V. A sorba kötött 1k-
on ekkor eső feszültség 10,6V – vagyis 
további 14,3V tartalék áll rendelkezés-
re. Másképp számolva a minimális át-
folyó áram I=43,2/(1723+1000), azaz 
I=0,0158A; a félcséve minimum ger-
jesztése 209AM, ami a maximumként 
megadott elejtési érték (140AM ) közel 
másfélszerese.

–  a kijárati ismétlőzár alap esetben mind-
két csévéjén át gerjesztett állapot-
ban van (605-7), különösen akkor, ha 
nincs állomási indítású vonali sorompó. 
Ekkor az egyes féltekercsek melege-
dési maximumai: 
meghúzató tekercs: 57,62/1723=1,92W 
(az előtét nélkül a másik is ennyi lenne), 
tartó tekercs: 57,6/2723=0,02115A, 
ebből a melegedés 0,77W, azaz
összesen 2,7W. 
az előtét ellenállás melegedési maxi-
muma 0,45W. Az egységbeli ellenállás 
a maga 20W értékével ugyancsak túl 
van méretezve. Valószínű, hogy a meg-
adott teljesítményű ellenállásnak a me-
chanikai felfogatása egyszerűbb volt (1 
db csavarral), mint egy kisebb értékű 
ellenállás külön szerelő lappal, annak 
felfogatásával, minimum 2 csavarral.

Ami inkább hihető, hogy a kijárati ismétlő-
zár – mint általában a gyengített tartóval 
rendelkező jelfogók – úgymond „szíve-
sebben” ejtenek el, mint teljes gerjeszté-
sű társaik.

Célszerű figyelembe venni: ameny-
nyiben valamely áramkör tervezésekor 
nagyobb érintőszámú kijárati ismétlőzár 
kerül kialakításra – és emiatt az RR csé-
ve helyett erősebb, de kisebb tekercs el-
lenállású cséve kerül meghatározásra – a 
tartóköri előtét ellenállás értékét egyedi-
leg kell meghatározni (hozzá kell igazítani 
a kisebb cséve-ellenálláshoz)!

Miért kell a vonali sorompó célreteszé-
be a jelző célretesze, amikor a KIZ úgyis 
csak akkor tud leesni, ha a jelző célrete-
sze is esik? (606-4)
Ez egy javítás eredményként került a 
rendszerbe. Az a bizonyos kutya a 606-
2 és 606-3 rajzon van elásva, de miről is 
van szó?
1.  A bejárati jelző célretesz munka érin-

tőnek a célretesz pót áramkörbe való 
bekerülésével a célretesz pót hama-
rabb ejt el, mintha megvárná a kijárati 
ismétlőzár elejtését.

2.  A célretesz érintő tulajdonképpen 
szükségtelenné teszi azt a diódát, ami 
megakadályozza a célretesz pót kon-
denzátora töltés mennyiségének „el-
kalandozását” (lehet, hogy volt valahol 
egy zárlatos dióda?).

3.  Az állomási indítású vonali sorompó 
közelítést vizsgáló 1-es és 2-es jelfo-
gók az alatt a röpke idő alatt tudnak 
meghúzni, amíg a bejárati jelző célre-
tesze már beejtett, a késleltetett pót-
ja pedig még nem. A bevezetéskori 
indoklásban – emlékeim szerint – ez 
a határozottabb működtetés volt az el-
sődleges indok.

Miért van kétféle első lezáró ismétlő jel-
fogó? (903-1/2)

Attól függ, mire használódnak. Alap-
vetően az XJ (de a TM stb.) jelfogók ese-
tében szimpatikusabbak a sok munka és 
kevés nyugalmi érintkezővel ellátott jelfo-
gók azok kisebb gerjesztési igénye, az ál-
landóan záró érintők kisebb igénybevéte-
le miatt. Ugyanakkor figyelembe vehető a 
régi tanács: megengedést (lehetőleg) ej-
tett állapotú jelfogó meghúzásával, tiltást 
húzott alapállapotú jelfogó elejtetésével 
célszerű megvalósítani.

Az első váltólezáró a tiltást támasz jel-
fogó átváltásával valósítja meg. Amennyi-
ben az egységből használható 11 db alap-
állásban záró érintkező kevés – bár ezek 
közül van néhány címzett helyre való –, de 
mondjuk első közelítésben használható 6 
db; akkor további tiltásra célszerű egy hú-
zott alapállapotú jelfogót felvenni. Ha in-
kább több helyen meg kell jeleníteni, hogy 
igen, az első lezáródás megtörtént, akkor 
az egység 82-es pontjára kapcsolt ejtett 
alapállapotú jelfogó a megoldás. Mindkét 
esetben az ismétlő jelfogók mindkét álla-
potának ellenőrzését nem szabad elmu-
lasztani!

További kérdések, amikre választ kere-
sünk – és találunk:

Hol kell ellenőrizni egy önálló szakasz-
hoz tartozó hamis oldást gátló jelfogó 
alapállását, ha a szakasz nem váltóhoz 
tartozik (és nem lehet a nem létező vál-
tóállító jelfogók áramkörébe bekötni)?

Ez egy speciális kialakítás: az egyma-
gában lezáródó önálló szakasz, aminek 
van első és második lezáródása is. A prob-
léma létezik, a megoldás szükségszerű: 
a függőségi áramkörbe bekötött érintőjű 
másodosztályú jelfogót ejtőképességre 
vizsgálni kell! Hogy hol?

A fényjelzős mechanikák és az Integra 
berendezések esetében az alapállás vizs-
gálata – jellemzően a menet lebonyoló-
dása után (más szempontból a következő 
menet beállítása előtt) az ismétlőzár jelfo-
gó áramkörében történt. A D55 berende-
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zés esetében a „mindent befogadó kuka” 
a kezdő- és cél jelfogók áramköre. Ebben 
az áramkörben kell megkeresni azt a pon-
tot, ahol a nevezett jelfogó ejtőképességét 
időben pontszerűen (hiszen a későbbiek-
ben elvárt a működése) vizsgálni lehet.

A kezdő- és cél jelfogók áramkörében a 
váltókörzetbe települt állomási sorompó 
indító (pöttyös) és származtatott közelí-
tés érzékelő (A és B) jelfogók alapállását 
az áramköri rácsban az első váltólezáró 
jelfogó munka érintkezőjével át kell hi-
dalni. De melyik lezáróéval?

[Időrésprobléma.]

Amennyiben az állomási útátjáró a váltó-
körzetben (nem a bejárati jelző és az első 
váltó között) helyezkedik el, akkor a so-
rompó oldása ahhoz a váltóhoz kötődik, 
amelyik foglaltság érzékelési szakasza 
az útátjárót is átfogja. Természetesnek 
látszik, hogy ennek a váltónak az első 
váltólezáró támasz érintőjével történjen 
a kérdéses áthidalás. [Azután vagy sze-
rencsénk van, vagy nem. Ha nincs sze-
rencsénk, az első kezelés során az első 
vezér meghúz, az első váltólezárás megin-
dul, de az első vezér már ejt is el.] Tehát a 
„természetes” érintkező kiválasztás csor-
bát szenved.

A jelenség elemzéséhez (megérté-
séhez) tekintsük az alapáramkör 303-2, 
307 és 316-3 lapjait!

A kezdő – cél áramkör fölépül az állo-
mási sorompó indító, B és A származtatott 
foglaltságérzékelő jelfogók alapállás vizs-
gálatán keresztül. Feltétel, hogy mielőtt 
ez a három jelfogó bármelyike gerjesztést 
kap, a megkerülő ágat az első váltólezáró 
munka érintője áthidalja. 

Tekintsük az alapáramkör szerinti (mint 
a későbbiekben kiderül: a rossz) megol-
dást!

Az első jelzővezérlő jelfogó meghúzá-
sakor egy A – V1 bejárat esetén működik 
a 2-es váltó első lezárása. A 6-os váltóé 
kivár, mert előbb az Sr2/6 K-V támaszt 
(esetleg) be kell forgatni az áramút sze-
rint. A 6-os váltó első lezárója – amelyik 
a 303-2 rajzon Sr2/6 függőségeit áthidal-
ja, csak ezután képes működni. Közben 
az átváltott, a 2-es váltóhoz tartozó első 
lezáró elejteti a váltóállító jelfogókat, a B 
jelfogó meghúz és a származtatott jelfogó 
fegyverzete is megindul fölfelé. Elég bu-
tán hangzik, de ha az Sr2/6 K-V egy kicsit 
„elszöszmötöl”, akkor a kezdő – cél áram-
kör bebólinthat – és a tartó megszakadá-
sa esetén úgy is marad.

Kijárat esetén a jelenség ebben a ki-
építésben nem fordul elő, mert a 2-es vál-
tó első lezárója később fog működni.

Mi a megoldás?
A 307 alapáramköri lapon meg kell 

cserélni a felfűzési sorrendet! A lezáró tá-
masz működtetése kerüljön át az egység 
17-es pontjához, így a működés bejáratra 
és kijáratra is ugyanaz: a sorompó függő-
ségeit áthidaló lezáró támasz és a bejárati 
jelzőhöz legközelebb eső váltó lezáró tá-
masza egyszerre fog működni.

Állomási sorompó több vezér támasz-
szal rendelkezik. Az időzítőket melyik 
támasz milyen érintőjével célszerű be-
kapcsolni?

[Időrésprobléma.]

A helyes választ az alapáramkör 316-7 és 
316-8 lapjai nem adják meg, mert itt csak 
egy támasz van. A megoldást mégis ki le-
het olvasni a rajzból (csak nem a sorok, 
hanem az érintők között kell tudni olvasni).

Amikor a vezér támasz csukásba 
vált (a – fele gerjesztést kap) egy rakás 
olyan alapállás vizsgálaton kell a vezér-
lő áramnak átvergődnie, amely áram-
kört, ha meglátja egy (vasúton kívülről 
szalajtott) biztonságkritikus szemmel 
megáldott szakértő, menten sikítófrászt 
kapna. Igen, mert a soros függőségek 
bármelyikének hiánya miatti szakadás 
végső soron a sorompó működtethe-
tőségét veszélyezteti (a sorompó nem 
csukható le). A sikítás hangerejét némi-
leg mérsékli a fényvezérlő jelfogó – mint 
másodlagos biztonsági elem –, de az pl. 
a csapórudakat nem működteti. [Itt lehet 
pl. arra a szemléletbeni különbségre is hi-
vatkozni, hogy a félcsapórudas sorompó 
a közút szempontjából félcsapórúd fény 
kiegészítéssel; a vasút szemlélete szerint 
fénysorompó félcsapórúd kiegészítéssel, 
de a kapcsolást ez nem változtatja meg.]

Nos, ezek között az alapállás vizsgá-
latok között szerepel az időzítők (elővillo-
gás, jelzőállítás késleltetés) alapállásának 
vizsgálata (hogy ténylegesen le nem járt 
állapotot mutatnak bekapcsolásuk előtt). 
Ebből következően a tervező akkor jár el 
helyesen, ha több – egymás után műkö-
dő – támasz esetén az utolsónak működő 
támasz + oldalának ejtve záródó érintke-
zőivel indíttatja (kapcsoltatja be) az időzí-
tőket, hogy a támaszok – felei akadályoz-
tatás nélkül legyenek képesek meghúzni.

Félcsapórudas (többvágányú) állomási 
sorompó bizonyos esetben a közeledő 
vonat hatására visszaveri a jelzőt. (316-
7, 308-3 lapokon)

[Időrésprobléma.]

Tekintsünk egy kétvágányú sorompót 
(316-7 lapon)! Mindkét vágányon megtör-
tént az útátjárón át a vágányút zárása, jel-

ző kezelése: a második lezáró érintők zár-
nak. A vonatok „messze” vannak, mindkét 
vágányon az A és B jelfogók húznak.

Az egyik vágányon jön a vonat, so-
rompó csuk. Vonat áthalad az átjárón, 
második lezáró alapba megy, a sorompó 
támasz + fele húz, a csapórudak megin-
dulnak fölfele. (Ha ebben az idősávban a 
másik vágányon „bejelentkezik” a vonat, a 
sorompó vezér támasz – fele gerjesztést 
kaphat a csapórúd + ellenőrző még (ejtve) 
záró érintőjén át (a sorompó még piros, 
mert a rudak nem értek föl).

Ha a második vonat „kivár” és a B jel-
fogó kb. akkor ejt be, amikor a csapórúd 
+ ellenőrző érintő már éppen szakít (na 
így legyen lottó 5-ös – csak sajnos ez 
sűrűbben fordulhat elő), akkor amikor az 
A jelfogó is elejt, az ejtett gyűjtőmágnes 
miatt a jelző Megállj állásba kapcsolódik. 
A jelenséggel részletesebben foglalkozik 
az „Az a fránya időrés” című írás.

Az állomási sorompók jelzőállítás késlel-
tetése egyre több helyen (pl. a motoros 
óra kiváltásakor) a nehézkesen beállít-
ható (beszerezhető stb.) kétcsatornás 
biztonsági időzítő helyett 2 db – kvázi 
biztonságot nyújtó kiegészítő kapcso-
lással működtetett – egycsatornás idő-
zítővel valósul meg. Mire kell figyelni egy 
ilyen áramköri kialakítás esetén?

A két időzítő egy gyártó egyféle terméke 
legyen. Célszerű olyat választani, amelyik 
a későbbiekben is nagy valószínűség-
gel beszerezhető; az időzítés beállítása 
könnyű és egyértelmű. Szükséges 2 db 
kisérő jelfogó:
1.  az időzítők alap állapotában fog meg-

húzni. Kondenzátoros késleltetése 
adja azt a tolarenciát (ΔT), amely idő-
tartam alatt mindkét időzítőnek le kell 
járnia.

1.  az időzítők mindegyikének lejárt álla-
potában fog meghúzni. Ennek a jelfo-
gónak a munka érintői kerülnek be a 
308-3 alapáramköri lap szerinti függő-
ségként, továbbá a „sorompó időzítés 
tart” visszajelentésbe.

Célszerű mindkét jelfogó ejtett állapotát 
a többi sorompó alapállásvizsgálat közé 
felvenni. Mivel többféle – szolgáltatásai-
ban hasonló – kapcsolás forog közkézen, 
egyik mellé sem akarom a voksot letenni.

Állomási sorompók jelzőállítás késlelte-
tése, ha külön célszerű bejáratra és kü-
lön kijáratra (a jelentősen eltérő értékek 
miatt)?

A probléma nem új, a „boldog béke-
idők” kevésbé rohanó világában is meg-
volt, csak senki sem foglalkozott vele. 
Annyira nem, hogy – kitekintve a D55 
keretei közül – a D70 berendezés egyik 
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kellemetlen öröksége az SF egységbe 
zárt jelzőállítás-késleltetés. Visszatérve a 
D55-höz: mivel egy kellő szabadságfok-
kal rendelkező jelfogós berendezés ese-
tén (és a D55 ebből a szempontból – a 
tisztán szabadkapcsolású sorompókból 
adódóan – kellően szabadon alakítható) 
bármi és annak az ellenkezője is megal-
kotható, a kérés méltányolható és teljesít-
hető. Példa (ahol ez így nincs megoldva): 
Rákos állomás végpont oldali sorompói. 
A bejárati jelzők az útátjárók közelében 
vannak, a kijárati jelzők némelyike pedig 
olyan messze, hogy az útátjáró a hajnali 
enyhe párásságban nem is látszik. Az 
alapáramköri kialakítás szerint a jelzőál-
lítás késleltetése – a legközelebb fekvő 
jelzőre számolva – (a rohanó világunkban 
indokolhatatlanul nagy) 30-40 másod-
perc körül lehet, ami – szintén az alap-
áramkör szerint – a kilométerekre (na jó, 
csak egy-másfél) levő kijárati jelzőkre is 
hatásos (a sorompók előtt álló kocsisor 
hosszát csúcsforgalomban megbecsülni 
sem lehet).

A külön a közeli és külön a távoli jelzők-
re – ha az egyszerűen bejárati és kijárati 
irányról van szó – adódó megoldás kísé-
rője a sorompó K-V támasz felvétele ab-
ban az esetben is, ha az útátjáró a bejárati 
jelző és az első váltó között van. Ennek a 
támasznak az érintőivel lehet kiválasztani 
az adott menethez szükséges időzítést – 
miközben természetesen a sorompó csu-
kásakor mindegyik időzítőt el kell indítani.

Az alapáramkör 308-3/3 lapjának 
jobb oldali áramkör-részletei olyan so-
rompóhoz tartoznak, ahol az útátjáró a 
bejárati jelző és az első váltó között van. 
Itt a menet iránya (bejárat vagy kijárat) a 
vonali menetirány aktuális állása szerint 
határozódik meg. Igen ám, de amióta el-
várás – különösen a budapesti területen – 
hogy a helytelen irányból (menetiránnyal 
szemben) érkező vonatot is lehessen jel-
zőkezeléssel bejáratni [a biztonságtechni-
kai kockázata kisebb, mint a Hívójelzéssel 
való bejáratásnak], azóta a vonali menet-
irány pillanatnyi állása nem lehet az idő-
zítés kiválasztásánál meghatározó (mert 
kijáratra álló menetirány esetén a bejáró 
vonatnak a kijárati jelzőkhöz rendelt (ese-
tenként nulla) késleltetést kapcsolná be.

Váltó – saru függés, ha a váltó a sarura 
terelő állásában védőváltó funkciót is 
ellát.

Ha valakinek nem ismerős: 
–  a váltó csak akkor állítható a saru felé, 

ha az a sínről leemelt állapotában vég-
állással rendelkezik,

–  a saru csak akkor tehető fel a sínfejre, 
ha a rá terelő váltó már a saruról elfelé 
terelő végállásban van.

Ugyanerre a kaptafára épül fel a váltó – 
vágányzáró sorompó függés (ezért kell az 
ilyen függésbe bevont vágányzáró sorom-
póhoz kétkulcsos külsőtéri kulcsszek-
rény. (Kitekintve a D70 felé: ott vannak 
olyan állomások, ahol ilyen függés nincs, 
a sarut váltóként kezelik.) OK, a rendszer 
alapjaiban magyarázható. 

Amit az alapáramkör sem taglal: a 
saru és a váltó (aminek a szárán van) 
foglaltságérzékelésének viszonya. Már 
eleve a foglaltság érzékelése is határeset 
(a szó szoros értelmében a saru szem-
pontjából), mert a sarut ugyanabban az 
aljközben a szigeteléssel szemközt kell 
a földes sínszálhoz szerelni. Egy dolog 
azonban (és általában) kimarad (pedig ez 
is magyarázható):
–  ha a váltó szigetelt szakasza szabad, a 

sarut – a foglaltság érzékelése szem-
pontjából – szabadon lehet állítani 
(501-2)

–  ha a váltó szigetelt szakasza foglalt, a 
sarut szigetelés kikapcsoló kezelésé-
vel lehet állítani, pedig

–  ha a váltó szigetelt szakasza foglalt, a 
sarut szigetelés kikapcsoló használata 
nélkül is le szabad venni a sínről (csak 
a föltevés igényel nagyobb körültekin-
tést). Miért? Mert alkalmasint baleset-
veszélyes helyzet kialakulása szüntet-
hető meg.

Elemzés következik a saru és a foglaltság 
viszonyáról:
A saru a váltó szárán, a foglaltság érzéke-
lési határon kerül elhelyezésre. Miért pont 
itt? Mert
–  ha a foglaltság érzékelés zóna belse-

jébe kerül és a kerekével a saruig fel-
húzó vasúti jármű az elméletileg védett 
szakaszon foglaltságot okoz – amely 
foglaltság érzékelés más menetekben 
oldalvédelemben ellenőrzendő sza-
kaszként van befűzve – a védett vágá-
nyút jelzője úgy eshet vissza, hogy a 
gondatlanságból elkövetett foglaltság-
okozás megbosszulja magát

–  ha a saru kikerül a foglaltság érzékelési 
zónából, a saru FEL vezérlése az „ug-
rás a semmibe” variáció. Ezért a határ-
eset az előírás.

Ahogy az előbb megfogalmazódott: a saru 
FEL vezérlése az, amely balesetveszélyt 
hordoz. Az, hogy a saru LE vezérlésbe 
kerülhessen, ahhoz azon kívül, hogy ha ol-
dalvédelmet ad és emiatt le van zárva, vagy 
a váltó – saru függés miatt éppen nem ál-
lítható, egyéb feltétel (korlátozás) előírása 
nem szükséges. Maga a saru LE vezérlése 
nem okoz közvetlen balesetveszélyt. Köz-
vetettet igen, ha a saru olyan vágány felől 
ad oldalvédelmet, ahol a vonatforgalomtól 
független tolatási mozgás lehetséges.

Egyébként ez az egész csak arra való, 
hogy a kezelő figyelmetlensége miatt (a 
D55 nem tolatóvágányutas berendezés) 
ne történhessen balesetként vizsgálandó 
esemény (a saru letörése, illetve váltó-
felvágás). Ugyanakkor hangsúlyozandó, 
hogy az esetleges védőváltó funkció – 
amikor a váltó a feltett sarura terel, mert 
védőváltó – „erősebb” függőségnek mi-
nősül.

További kérdésekre – ha fölmerülnek 
– igyekszem a későbbiekben válaszolni.

Biztos, hogy jól van ez így…?

Nézem az üres papírt (nem, a képernyőt 
– ki ír manapság papírra?), amire még 
bármi jöhet. Hát jöjjön, aminek jönnie kell! 
A mérnöki gondolkodási képességnek 
legalább szinten tartása. Miről van itt szó? 
Arról, hogy ami a napi (heti, havi, éves) ru-
tin részévé válik, attól nem fejlődünk, ma-
ximum vissza. Attól tudunk jók lenni, hogy 
gondolkodunk – leginkább együtt. Kis-
csoportos foglalkozás ez, attól hatékony.

Szűkebb környezetünk megköveteli a 
szakértői mérnöki kamarai tagságot, de 
a szakértő – ha csak rutinból szakért – 
hamar a látóköri szűkösségének foglyává 
válik. Nem véletlen, hogy a Mérnöki Ka-
mara – annak létrejöttekor – egyben adott 
szakértői és tervezői jogosultságot is. Ez 
a bürokratizmus elburjánzásával kettévált 
és ma sok olyan kamarai tagtársunk van, 
aki bejegyzett műszaki szakértő – mert 
erre van szüksége a munkáltatónak – de 
nem tervező (mert erre a munkáltatónak 
egyrészt nincs szüksége, másrészt az 
évente megismételt nyilatkozattételi kö-
telezettséggel el is rettenti alkalmazottját 
az önálló gondolkodási tevékenységtől 
– legyen az bármi is). Munkáltatói oldal-
ról érthető (?) a történet: Én fizetem a ka-
marai tagdíjadat, állom a továbbképzésed 
költségeit, munkaidőben el is engedlek 
oda – tehát CSAK és KIZÁRÓLAG nekem 
dolgozhatsz, az én szájam íze szerint.

Mi ez a nyilatkozattételi kötelezettség? 
A munkavállaló nyilatkozik, hogy semmi 
olyan tevékenységet nem folytat – sőt 
még a gondolat sem fordul meg a fejében 
–, ami a munkáltató vélt vagy valós érde-
keit sérti. Ja, ezek nincsenek taxatíve fel-
sorolva! Valld be, azután majd utólag vala-
kik, valamilyen metódus alapján eldöntik 
a tutit. Ahogy a Vasúti Vezetékvilág egyik 
cikkírója fogalmaz: „Az, hogy valahol van 
egy boríték ismeretlen elvárt adatokkal, 
az nem specifikáció.” [1]

Tehát ahhoz, hogy a szakértő a mun-
káltató által elvárt – a korszerűség szerinti 
magas szinten – legyen képes szakérteni, 
ahhoz terveznie is kell. Azért, mert így ké-
pes haladni a korral, a változó technoló-
giák megismerésével és alkalmazhatósá-
gával. Miután a munkáltató nem ad ilyen 
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Wer wisst es, wer erinnert sich…? Domino55 – Einige subjektiven Aspekten 
und Antworten
Das erste Stellwerk D55 wurde 1962 beim ungarischen Eisenbahnnetz in Betrieb 
genommen, die MÁV von der schweizerischen Firma Integra lizenziert hat. In den 
vergangenen fast 60 Jahren wurde D55 Stellwerkstyp 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, 
und antwortet einige Fragen,  die nach Teil 1. der diese Artikelserie (2020/3) 
aufgetaucht hat.

Who knows, who remembers…? Domino55 - Some subjective aspects and 
answers
The first Domino55 had been taken into operation in 1962 on Hungarian railway 
network. This system was licensed from Integra (Switzerland) by MÁV. In last 60 
years, this type was modified several times; the reasons for the modifications are 
hardly known by anyone. In this article the author selects some examples among 
these „who knows it…” situations in subjective way and answers some questions 
emerged after first part of this article-serial published in paper 2020/3.

tervezési megbízásokat (néha, nagy rit-
kán vannak kivételek), engednie kell(ene) 
a gyeplőn, vagy legalább megszüntetni a 
homályt (ahogy a költő fogalmaz: „… ját-
szani is engedd …”).

Nézzünk az előbbiekre egy tisztán 
szakértői és biztosan a nyilatkozattételi 
kötelezettség homályos megfogalmazása 
szerint is ’beleférő’ történetet! (A történet-
tel e sorok írója egy kiviteli terv vizsgálata 
közben találkozott.)

Adott a Dominó 55 alapáramkör második 
jelzővezérlő jelfogója. Az tudott, hogy a 
főjelzőre a továbbhaladást engedélyező 
színkép kivezérléséhez szükség van:
–  az első jelzővezérlő jelfogó meghúzá-

sára,
–  a második jelzővezérlő jelfogó meghú-

zására és
–  a kezdő jelfogó elejtésére

Az is tudott, hogy a második jelzővezérlő 
jelfogó tartja az első jelzővezérlő jelfogót 
és szakítja a kezdő jelfogó áramkörét – 
azaz, ha a második jelzővezérlő jelfogó 
ragadva marad, a szabad fény a jelzőről 
nem vakarható le – az alapáramkör mai ki-
alakítása mellett. Hogy erre a felismerés-
re miért kellett egy jó fél évszázadot várni, 
az nem tartozik a történethez.

Az esetleírás folytatása szerint, ameny-
nyiben az első jelzővezérlő jelfogó áramkö-
rébe sikerül becsempészni az üzemszerű 
foglaltság bekövetkeztekori állapot vizsgá-
latát (és erre az első jelzővezérlő jelfogó al-
kalmasint elejt), az üzemszerűen bekövet-
kező foglaltság hatására a jelzőn akkor is 
megjelenik a Megállj jelzés, ha a második 
jelzővezérlő jelfogó ragadva marad.

Mivel ez a hiba egy következő kezelés 
során felfedésre kerül (nem lehet újabb 
menet beállítását kezdeményezni), a „hi-
bátlan berendezésben bekövetkező első 
hiba” elmélet szerint ugyanannál a menet-
nél nem kell számolni az első jelzővezérlő 
jelfogó ragadva maradásával is – az elvi 
megoldás kiagyalójának igaza van! Néz-
zük a lehetséges megoldásokat!

Amennyiben valaki CSAK szakértő, 
akkor ragaszkodik az alapáramkör szerinti 
megoldásokhoz. Ezek szerint üzemszerű 
foglaltságérzékelés a második váltólezáró 
és a második jelzővezérlő jelfogók áram-
köreiben van. A probléma megoldásához 
a direkt út – a jelzőt megállj-ra ejtő szige-
telt szakasz foglaltságának ellenőrzése 
az első jelzővezérlő jelfogó áramkörében 
– rengeteg problémával járhat (elvi: nem 
való ide; gyakorlati: nincs érintő), ezért a 
vizsgált tervcsomagban is egy közvetett 
megoldás terveződött. Dacára annak, 
hogy a terveződést (nyilván) tervező ké-
szítette, az eredmény a célnak megfelelő, 
de nem a legelegánsabb módon valósult 
meg.

A megvalósult megoldás az első jelzővezérben:

a felvett jelfogó 
biztosan 
az egységbeli 
támasz előtt 
működik kvázi 
függetlenített 
érintőt megelőző
ismétlőként

(A jobb oldali érintő esetleges egységbeli létének firtatásától eltekintünk.)

Pedig lehet ezt elegánsabban is csinálni:

A bal oldali ismétlőt a 607-4 alapáramköri lap szerint a bejárati jelzőt megállj-ra ejtő 75 
Hz-es szigetelt szakasz K-V mágnes vezérlése miatt amúgy is föl kell venni, a jobb oldalit 
pedig – a 903-1 alapáramkör lap útmutatásával ellentétesen a kioldó tag alapállásban 
záró érintkezőjével vezérelten (ahogyan azt több korábbi kiviteli terv is tartalmazza). 
Ez utóbbi felvétele gyakori, tehát további jelfogó felvétele nélkül a megoldás kezelhető.

Mindezek felismeréséhez szubjektivitásom szerint tervezői szemlélet szükséges. 
Ennek gyakorlásához legalább bontsuk ki a (valahol elhelyezett) borítékot!

(Megjegyzés: a 2020 év elején bekért összeférhetetlenségi nyilatkozatba beleírtam 
a Barossban végzett előadói tevékenységemet – ami a MÁV szakember-utánpótlása 
szempontjából fontos. Egy röpke év nem volt elég arra, hogy a VALAKI eldöntse, ez ösz-
szeférhetetlen-e a jelen beosztásommal, vagy nem. Gondolom, hogy így(?) vagy úgy(?) 
van, mert az aláírt és kiértékelt nyilatkozatot az év végéig nem kaptam vissza.)

Idézett irodalom

[1] Dolhay Márk: Az erősáramú szimuláció aktuális módszertani kérdései (VVV 2018/4)
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Háttér

A vasút világa sok szempontból elég zárt. 
A kívülállók használják, szerethetik is, 
azonban ez a szeretet – ahogy az egyéb-
iránt a vasútbarátok legnagyobb részére 
is igaz – a vontató, illetve vontatott jármű-
állomány területére tehető. A „mélyben” 
rejlő folyamatok, főként a vasút-automa-
tizálási irányra gondolva, igazából egy 
még szűkebb kört (csúnyán fogalmazva: 
elvetemültebb kört) mozgat meg igazán. 
Pedig a vasúti vezetékek világa (stílszerű-
en) ugyanúgy „meg tudja csapni” az em-
bert, akár a mozdony füstje… Gyönyörű 
terület ez, igazi hivatás. Nemcsak azért, 
mert a 21. századi biztonságos vasúti 
közlekedést ez a biztosítóberendezési 
szakág teszi lehetővé, hanem azért is, 
mert ennek a szakmának igenis megvan a 
diverzitásban, elemek működésében rej-
lő szépsége. Hasonlóan akár egy Nohab 
(M61 sorozat) mozdony motorja felzúgá-
sának hangjában. Máskülönben hogyan 
is lehetne, hogy Hűvösvölgyben felépült 
adakozásból egy teljes D70 berendezés, 
aminek célja, hogy az ott szolgálatot tevő 
gyermekek megismerkedhessenek pél-
dául a jelfogós technika szépségeivel, ami 
után talán a szakma utánpótlásává válnak. 
Ezt a hathetes gyakorlatot mi is ebben a 
szellemben töltöttük el. Megtiszteltetés 
lenne ezen a területen tevékenykedni a 
későbbiekben.

Egyetemi tanulmányaink vége felé kö-
zeledve a sok elméleti ismeret után meg-
könnyebbülés volt a szakmai gyakorlat 
hat hete, mely idő alatt gyakorlati szinten 
is megismerhettük a korábban tanultakat. 
Mindkettőnket egészen fiatal korunk óta 
foglalkoztat a vasúti közlekedés és bizto-
sítóberendezési technika. Attila már 10 
éves kora óta a vasút kötelékében tevé-
kenykedik. Kezdetben a Nagycenki Szé-
chenyi Múzeumvasúton teljesített gyer-
mekvasutas szolgálatot, ahol a mechanika 
keltette fel a biztberes érdeklődését. Ezt 
csak erősítette a Széchenyi-hegyi Gyer-
mekvasúton tett csereszolgálat. Később 
egyetemi tanulmányainak megkezdésével 
együtt a HÉV járművezetői tanfolyamának 
elvégzésével a járművezetői oldalon is 
szerzett tapasztalatokat. Márknak csa-
ládi kötődése is van a vasút-automatika 
területén, nagypapája a Győri Egyetemen 

oktatott évtizedeken keresztül. Emellett 
gyermekkorában gyakran járt vasútállo-
másokon ismerős szolgálattevőket, moz-
donyvezetőket látogatni. Így nem megle-
pő, hogy az egyetemi évek során főként 
az automatizálás és irányítástechnika te-
matikájú tárgyak keltették fel még inkább 
a régről gyökerező érdeklődésünket. 
Ezért is volt nagy öröm számunkra, ami-
kor a szabadon választható D70 temati-
kájú tárgy kapcsán a TEB Központ akkori 
biztber osztályvezetője felajánlotta, hogy 
végezzük a szakmai gyakorlatot a Központ 
Biztber Osztályán. Mint az a gyakorlat 
ideje alatt kiderült, nem is választhattunk 
volna jobb helyszínt, mivel az osztályon 
dolgozó kollektíva rendkívüli szakmai tu-
dással, felkészültséggel rendelkezik, ki-ki 
szakterületének szinte minden szegletét 
ismeri. És ezen ismeretanyag ha nem is 
egészét, de legfontosabb(nak vélt) részeit 
energiát, időt nem kímélve igyekeztek át-
adni. A gyakorlat elején készült egy online 
táblázat, melyben az osztályon dolgozók 
jelölni tudták, melyik napokon vannak 
olyan érdekes munkálatok, melyeken 
célszerű lenne részt vennünk. Külön örül-
tünk, hogy az oktatáson túlmenően, ahol 
tudtak, be is vontak minket a feladatokba, 
így a megfigyelésen túl tényleges munkát 
is tudtunk olykor végezni. 

A gyakorlat során rengeteget utaztunk, 
nem éppen irodai munkát végeztünk. A ki-
küldetéses munkák során az ország szá-
mos pontjára eljutottunk: megfordultunk 
Hegyeshalomtól Záhonyig, Szegedtől Uk-
kig, Székesfehérvártól Fényeslitkéig. Az 
utazások során találkozhattunk az ottani 
biztber szakág fontosabb képviselőivel, 
területi vezetőivel, szakértőivel. Ezen „or-
szágjárások” alatt törekedtünk arra, hogy 
amennyiben ez lehetséges, helyi speci-
alitásokat, valamint az országban meg-
található legtöbb fajta berendezést meg 
tudjuk tekinteni, ráláthassunk üzemelte-
tési tulajdonságaira. Nagyon sok informá-
ciót, tapasztalatot kaphattunk műszerész 
kollégáktól, akik rendkívül segítőkészen 
mutattak meg hibaelhárítási és diagnosz-
tikai folyamatokat, főként jelfogós beren-
dezéseken. Volt szerencsénk megismerni 
egyes külföldi tulajdonú vállalatok (Sie-
mens, Thales) munkatársainak egy ré-
szét is, úgy magyar, mint osztrák, német, 
svájci mérnököket. Ők is számos hasznos 
információval, tippekkel láttak el minket, 
bemutatták egy-egy rendszerük fő műkö-
dési elveit, felépítését, továbbá betekin-
tést engedtek a biztosítóberendezés-fej-
lesztés és -projektálás folyamataiba.

Elektronikus
biztosítóberendezések

Nyári gyakorlat a MÁV TRI
Biztosítóberendezési Osztályán

CZAKÓ MÁRK,
NÉMETH ATTILA

Magyarországon 1997-ben jelent meg az 
első elektronikus biztosítóberendezés. 
Ahogyan azt tapasztalhatjuk, napjaink-
ra egyre inkább elterjedtté váltak ezek a 
rendszerek országszerte. Ezeknek a be-
rendezéseknek a megfelelő vizsgálatát, 
validálását üzembe helyezés előtt elsődle-
gesen a TEB Központ végzi. Gyakorlatunk 
túlnyomó ideje alatt ezekkel a rendszerek-
kel foglalkoztunk Ihász Jácint szakmai ve-
zetésével, aki e terület talán egyik legna-
gyobb ismerője. A biztonsági funkciókat 
végző szoftverek biztonságintegritását 
független tanúsítók ellenőrzik. Hogy a 
szoftverek a lehető legjobb minőségben 
készüljenek el, a kivitelező vállalkozó és 
a biztber osztály folyamatos kapcsolatban 
van, és a projektálás során a MÁV funk-
cionális labortesztekkel végzi a szoftver 
ellenőrzését. Elsősorban a Thales és a 
Siemens berendezéseivel találkoztunk a 
gyakorlat alatt, számos ezen rendszerek-
hez kapcsolódó teszten vettünk részt. A 
Thales Elektra2 berendezését a cég iro-
dájában berendezett laborban vizsgáltuk, 
elsősorban a Rákos–Hatvan vasútvonal 
felújítása kapcsán, a Siemens Simis IS 
Százhalombatta–Pusztaszabolcs pro-
jekthez kapcsolódó berendezését pedig 
a MÁV Kmety utcai épületében létesített 
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laborban. A laborvizsgálatok előtt elké-
szítésre kerültek az adott rendszerhez 
tartozó vizsgálati technológia alapján a 
vizsgálati lapok. Ezeken végighaladva 
történik a berendezések funkcionális vizs-
gálata. A külsőteret a labortesztek során 
külön szimulátor szoftverekkel helyettesí-
tettük. Mind a Simis IS, illetve az Elektrák 
vizsgálati technológiája jelentősen eltér, 
a gyakorlat alatt igyekeztünk mindkét 
rendszert alaposan megismerni. A feltárt 
hibákat folyamatosan naplóztuk és továb-
bítottuk a kivitelező felé. E tesztek alatt 
érzékeltük először, hogy az egyetemen 
tanult elvek milyen komplex rendszereket 
eredményeznek és mennyi hibalehető-
séggel járnak. Gyakran nagyon alaposan 
végig kellett gondolni egyes jelenségek 
esetében, hogy az éppen egy ‘feature’ 
vagy ‘bug’. 

A sikeres labortesztek után kezdődhe-
tett a berendezések helyszíni vizsgálata. 
Ilyen vizsgálaton vettünk részt például Gö-
döllő állomáson is. Ezen a teszten a már 
előzetesen levizsgált Elektra2-t próbáltuk 
össze a már éles hardverrel. Az interfész 
kártyákba a külsőtéri csatlakozás helyett 
egyelőre ’próbadugaszok’ kerültek csat-
lakozásra, melyeken keresztül különféle 
hibajelenségeket szimuláltunk (váltófel-
vágás, végállásvesztés, fénykiégés stb.). 
A tengelyszámlálókat, S&B sorompókat, 
illetve a térközi sarkításokat az Axon 
6M Kft. szimulátorával helyettesítettük. 
A hibajelenség által kiváltott állapotvál-
tozásokat (jelzővisszaesés, zavar/hiba 
jelentések stb.) pedig mind az EBO2 ke-
zelőfelületen, mind a naplózószoftverben 
ellenőriztük, illetve a kártyákon található 
visszajelentő ledeket is folyamatosan 
egyeztettük. Az interfész elemek ellenőr-
zése után jelfeladási, térköz-csatlakozási, 
sorompó- és rendelkezésre állási vizsgá-
latok következtek. Vonali sorompónál a 
vágányzári üzem külön érdekesség volt 
számunkra. Az egyes állapotokat: enge-
délykérés, engedélykiadás, bekulcsolt 
állapot, visszaadás, engedély-vissza-
vétel a belsőtéri kábelrendezőben talál-
ható megfelelő érpárok felcserélésével 
tudtuk „beadatni”. Kicsit más jellegű, de 
szintén helyszíni vizsgálatokban vettünk 
részt Hajdúszoboszló állomáson is, ahol 
a Thales új térközcsatlakozását, a NIC 
rendszert vizsgáltuk le. A vizsgálat során 
alkalmunk nyílt alaposabban megismerni 
a MÁV emelt sebességű, 75 Hz-es térköz-
biztosítóberendezését is. 

Gyakorlatunk utolsó hetében három 
napot töltöttünk Ukk, Nemeskeresztúr, 
Jánosháza állomások és Jánosháza el-
ágazás első, 10 éves fővizsgáján. A vizs-
gálat során a berendezés rendelkezésre 
állását, funkcióit, funkcióinak működőké-
pességét ellenőriztük éjszaka, előre meg-
rendelt vágányzárak alatt. A berendezés 

vizsgálatának első lépése a főjelzők és 
tolatásjelzők fényáramköreinek vizsgálata 
volt, amely foglalatzárlat kültéri beadását, 
valamint ezen zárlati áram mérését jelen-
tette a kábelrendezőben. Ezzel együtt 
történt az izzókiégés szimulálása is, a kül-
sőtéri jelződoboz megfelelő erének kábel-
szorítóból történő kivételével. Ezt követte 
a váltók vizsgálata, ahol a végállások, 
végállásvesztés és felvágások helyes visz-
szajelentését és működését ellenőriztük. 
A második este kicsit kalandosabbra si-
került. Aznap pár óra alatt befejeztük Ukk 
állomás vizsgálatát, és továbbmentünk a 
távkezelt Nemeskeresztúr állomásra. Ott 
leparkoltunk, és terepjáróval igyekeztünk 
megközelíteni a semmi közepén található 
jelzőket. Ez némi bozótvágást és árokmá-
szást is magába foglalt. A kirándulás után, 
az állomásra visszaérve az állomási törpe 
tolatásjelzők, váltók és saruk vizsgálatá-
val fejeztük be az estét. Másnap Boba–
Ukk-Zalabér-Batyk–Zalaszentgrót–Őri-
szentpéter vonalbejáráson vettünk részt, 
melynek különlegessége volt az is, hogy 
a MÁV Szombathelyi Területi Igazgatóság 
jóvoltából egy muzeális BC motorvonattal 
közlekedtünk. Itt az utazáson túl meg-
néztük a zalaszentiváni KÖFI központot, 
jelfogótermet és RBC-t. 

Szintén az elektronikus biztberek té-
maköréhez tartoznak a szoftvercserék. 
Előfordulnak olyan, elsősorban forgal-
mat akadályozó hibák, melyeket a vállal-
kozó nem tud vagy nem akar az üzembe 
helyezésig javítani. Ezeket a hibákat, 
funkciókat később egy-egy szoftvercse-
rével, generikus hibák esetében baseline 
fejlesztéssel lehet javítani. Ilyen szoftver-
cserékre általában éjszakai vágányzárak 
elrendelésével kerül sor, ami gyakran fe-
szített munkatempót diktál. Részt vettünk 
ilyen eseményeken Érden, Angyalfödön 
és Óbudán (Simis IS) is. A szoftvercserét 
követően végig kell vizsgálni az érintett 
funkciókat, illetve szúrópróba-szerűen 
ellenőrizni nem érintett kezeléseket is. 
Bár a szoftverek dokumentációja, illetve 
a független tanúsító nyilatkozata garantál-
ja, hogy csak a meghatározott funkciókat 
érinti a frissítés, nem árt a kicsit bővebb 
vizsgálat.

Jelfogós vonal

A hazai biztosítóberendezési állomány na-
gyobb részét jelenleg is ez a fajta teszi ki. 
Sokan tartják elmúlt kor elavult techniká-
jának, azonban viszonylagos kisebb ener-
giafelhasználása, megfelelő karbantartás 
melletti hosszú üzemeltethetősége, kö-
vethetőbb működése miatt véleményünk 
szerint helye lehet a mai modern világban 
is – ha a század végéig nem is, a közepéig 
bizonyosan. A vasút-automatizálási tudo-
mány elsajátításához talán a legjobb mód-

szer, ha az egyes korszakokhoz köthető 
berendezésfajtákon átrágja magát az em-
ber. Ahogy ezek változtak, úgy változott 
a velük megvalósítható funkciók mennyi-
sége, milyensége is. Ezen elv szerint a 
jelfogós technika megismerése nélkülöz-
hetetlen az elektronikus berendezésektől 
jelenleg megkövetelt minimális funkciók, 
függések, rendszertopológiák megérté-
séhez, azok esetleges továbbgondolásá-
hoz.

A Technológiai Központ jelfogós tech-
nikával foglalkozó mérnökei a szakma 
legmagasabb szintjét képviselik, külön 
kiemelve Rétlaki Győző urat, aki ezek 
mellett rendkívül jó oktató is. Tőle, illetve 
Hajdú Richárdtól rengeteg hasznos, nap-
rakész ismeretanyagot kaptunk a közös 
munkák során.

D55 egységeket (melyeket az 1950-
es években fejlesztettek ki) manapság is 
építenek újonnan az országban. 2020. jú-
lius negyedik hetében lehetőségünk adó-
dott a lassan átadásra kerülő Szeged–
Hódmezővásárhely tram-train projekt 
keretén belül a Kopáncs forgalmi kitérő új 
D55 egységének funkcionalitásvizsgála-
tába betekinteni. Kopáncs, volt KA69-cel 
felszerelt állomás tisztán távvezérlésre 
épülő (helyi pult nem lesz) Elpultos D55 
biztberrel kerül be a szegedi KÖFI-be. 
A funkcionalitásvizsgálat keretében volt 
szerencsénk megismerkednünk a be-
rendezés jellegeivel, egyes áramkörök 
működésével. Érdekes volt látni, hogy az 
egyetemen tanultakkal ellentétben (D55 
esetében maximum ~ 20–25 százalék) a 
szabadkapcsolású jelfogók aránya majd-
nem elérte az 50 százalékot. A vizsgálat 
során a berendezés kezelési lehetősége-
inek végigpróbálásával kerestünk rend-
ellenes működéseket. Érdekesség volt, 
hogy a külsőtér a tesztelés alatt még nem 
állt rendelkezésre, ezért egy ingatlanos 
cég hirdetőtáblájára teszttáblát készített 
a vállalkozó, amelyen hagyományos jelző-
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izzókkal szimulálták le a jelzőket, sorom-
pókat.

A nagyobb állomásokon alkalmazott 
Domino 70 típusú berendezéssel, sokak 
szerint „A biztberrel” is megismerkedhet-
tünk, ráadásul mintegy kis fűszerezésként 
az ETCS-L2 vonatbefolyás pálya oldali 
alapját képező RBC történő illesztéshez 
használt jelfogómásoló berendezés kö-
zelebbi megtekintésére is adódott lehető-
ség. A helyszín természetesen – Moldova 
György szavaival – „Fradi az ország leg-
nagyobb pályaudvara” volt. A D70 alapjait 
már az egyetemen megismertük, a nyo-
mokról, körvezetékekről tanultakat így 
a helyszínen is ellenőrizhettük a maguk 
valójában. Alapok szempontjából – ahogy 
azt az előzőekben is írtuk – a Fradiban 
látott kódos kezelő is tekinthető bizonyos 
szempontok szerint egy ma használt felül-
vezérlő előzményeként. Ennek tükrében 
külön öröm, hogy beleláthattunk az akkori 
elgondolásba, megoldásba, melynek lé-
nyege a napi munka megkönnyítése volt, 
de amely technológia – továbbfejlesztve 
persze – átmentheti a jelfogós magot a je-
len kor alkalmazásába, egy elektronikus 
biztosítóberendezés kezelési felületével 
azonos módon történő működtetésére.

Négyes ütem/TSP

Az osztályon végeznek vonatbefolyáso-
lással kapcsolatos méréseket is. Ott-
létünk alatt bemutatták az EVM labor-
vizsgálatát, ahol megismerkedtünk a 75 
Hz-es jelfeladás működésével, előnyeivel 
és hátrányaival, integritásának sérülé-
kenységével is. Ez a laborvizsgálat hasz-
nos tudást adott a pár nappal későbbre 
ütemezett zavartatásmérésre. Az EVM 
vonatbefolyásoló berendezés egyik jelen-
tős hátránya, hogy az induktív jelfeladást 
számos zavaró tényező akadályoztatja. 

Az egyik ilyen jelentős zavaró tényező a 
korszerű járművek aszinkron motorja által 
keltett mágneses mező. Egyes esetekben 
ez a mágneses hatás akkora zavartatást 
okozhat, hogy a jármű nem képes kiérté-
kelni a 75 Hz-es jelet, ami kényszerféke-
zést eredményez. Ez ellen a hatás ellen 
a vevőtekercsek közé helyezett kompen-
zálótekercsekkel védekeznek a gyártók. 
Az általunk látogatott mérés során egy 
Flirt motorvonat zavartatását vizsgáltuk. 
Egy audioszoftverrel (megfelelő szűrők al-
kalmazásával) folyamatosan rögzítettük a 
tekercsekhez érkező jelet, és különböző 
gyorsulások és sebességek mellett néz-
tük, hogy mekkora zavartatást okoz a jár-
mű. Sajnos erre a mérésre nincs kiforrott 
vizsgálati technológia, így az egyes méré-
sek sikerességének megállapítása egyedi 
elbírálás alá esik. Ökölszabály szerint, ha 
a zaj erőssége eléri a sínjel ~¾ részét, 
a mérés sikertelen.

Az EVM-en túlmenően Mirel vizsgála-
tokat is végeztünk. Az ÖBB két Vectron 
mozdonyt kívánt Magyarországon is en-
gedélyeztetni, ehhez pedig meg kellett 
vizsgálni a vonatbefolyásó berendezések 
működőképességét is. Ez a teszt magába 
foglalt egy futópróbát is, amely során fék- 
és ETCS teszteket is végeztünk, illetve 
egy állópróbát, mely során a berendezést 
funkcionálisan ellenőriztük. 

Az elektronikus rendszerek elterje-
désével az ETCS berendezés is egyre 
nagyobb szerepet kap hazánkban. En-
nek a rendszernek a vizsgálatát szintén a 
TEB központ végzi. A gyakorlatunk során 
bemutatták a Központ Kmety utcai épüle-
tében található ETCS labort. A laborban 
található egy szimulátor, ahol többek kö-
zött a 30-as vonalat lehet bejárni. A szi-
mulátor segítségével lehet levizsgálni az 
ETCS berendezés sikeres projektálását. 
Ferencvárosban volt módunk megtekinte-
ni az ottani RBC körzetet, illetve volt egy 
székesfehérvári utunk is, ahol bemutat-
ták a helyszíni vizsgálatok technológiáját. 
Azonban sajnos ezt a vizsgálatot és a kap-
csolódó futópróbát nem tudtuk elvégezni 
egy aznapi súlyos műszaki meghibásodás 
miatt.

„Állnak a vasak”

Vasúti kitérők váltó részével mint a vasúti 
pályák leginkább biztonságkritikus objek-
tumaival a gyakorlat időtartama alatt szám-
talanszor kerültünk kapcsolatba helyszíni 
vizsgálatok, fővizsgák során. A biztosító-
berendezési osztály munkatársainak szer-
vezésében külön alkalmat kerítettünk 
váltómérésre, illetve egy záhonyi utazás 
keretein belül meglátogathattuk a MÁV 
TEB központ fényeslitkei váltóhajtómű-
javító egységét is.

Július 24-én, egy pénteki napon Érdre 
látogattunk, hogy az ott lévő egyik nagy-
sugarú kitérő váltórészét erőmérésnek 
vessük alá. Erre a célra egy speciális 
számítógépes programot, illetve mérő-
eszközt alkalmaztunk, amelyet a hajtómű 
kihajtórúdja, illetve a Spherolock típusú 
váltó összekötőrúdjának csatlakozásánál 
a csapszeg helyére kellett beilleszteni. 
Így biztosítottá vált az erőmérés az állítás 
teljes időtartama alatt. Az állítás során 
szépen kirajzolódott az állítóerő-szükség-
let. Megtudhattuk, mely szélsőértéket kell 
figyelembe venni a váltó beszabályozása-
kor, ha az erőszükséglet túl nagy lenne. 
Elvégeztünk egy teljes akadálypróba-vizs-
gálatot, mely során a hajtóműtől legtávo-
labbi hidraulikus hengernél betett 4 mm-
es akadályvas esetén sem volt szabad a 
váltónak végállásba kerülnie. Megismer-
tük a fent említett típusú váltószerkezet 
működését, a kiegyenlítőtartály szerepét, 
illetve az ellenőrző mikrokapcsolók jelen-
tőségét, hibáikkal együtt (előfordulhat, 
hogy a mikrokapcsoló nem kerül végállás-
ba, így lehetetlenné teszi a váltó bármilyen 
állítását).

Záhonyi kirándulásunk alkalmával 
megtekintettük a szervezetileg a MÁV 
TRI-hez tartozó Váltóhajtómű-javító Üze-
met. A helyszín, illetve a régi óvodából 
kialakított üzemegység visszarepített min-
ket egy letűnt korba, amikor kezdett kissé 
megkopni az „Arccal a vasút felé” jelszó. 
Kezdetben kissé úgy tűnt, talán már el 
is feledkezhettek arról, hogy itt milyen 
fontos, szakszerű munka folyik, milyen 
értékek menekülnek meg, folytathatják 
üzemüket még hosszabb ideig. Az üzem 
vezetője megmutatta a különféle (Ganz 
WA 350, Soulavy, Alcatel) hajtóművek ja-
vításának fázisát, ezenkívül a tesztelésre 
létrehozott egységeket (D55, D70). Az 
üzem főként cserélt hajtóművek felújítását 
végzi, melyeket raktárkészletre szállít. Bő-
vebben megismerhettük a WA 350 típusú 
hajtómű felépítését, különböző fajtájú 
(1,2,3 fázisú) hajtómotorokat, azok bekö-
tésének elrendezését.
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Az útátjáró biztosított

Sok vasúti területen mozgó kollégától 
hallottuk már azt a mondást: „Hazánk a 
sorompók országa”. Ennek tükrében ter-
mészetesen a nyári gyakorlatból ez a terü-
let sem maradhatott ki. Július utolsó nap-
jaiban elektronikus sorompók kerültek 
terítékre. Gödöllő közelében a Scheidt 
und Bachmann nyíltvonali, hurokfigyelési 
elven működő típust vizsgáltuk meg, majd 
a MÁV 71. számú vasútvonalán a Vácrá-
tót állomás melletti AS255-ös Simis LC 
típusú sorompóját, annak állomási visz-
szajelentéseit, üzemeltetési tapasztalatait 
tanulmányoztuk. Ha már arra jártunk, nem 
maradhatott ki az ország egyik utolsó me-
chanikus térköze sem, természetesen tel-
jes csapórudas sorompóval függésben. 
Érdekes kontrasztot mutat a két berende-
zés, melyek jól szemléltetik különböző ko-
rok technológiai fejlettségét, főként, hogy 
egy vonalon egymástól elég kis távolságra 
találhatóak.

Visszajelentés

Már év közben is nagyon lelkesen vártuk a 
szakmai gyakorlatot, és ez a 6 hét minden 
várakozásunkat felülmúlta. Hatalmas mo-
tivációs löket volt mindkettőnknek, hogy 
láttuk, milyen érdekes és sokszínű mun-
kalehetőségek várhatnak ránk vasút-au-
tomatikai mérnökként. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a MÁV Zrt. lehetőséget nyújt 

számunkra a további szakmai fejlődésre 
azzal, hogy részt vehetünk felsőoktatási 
ösztöndíjprogramjában. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni az osztály dolgozói-
nak a segítőkész és nyitott hozzáállást, 

Sommerpraktikum bei MÁV TRI
Zwei Studenten der Technischen Universität Budapest schreiben einen 
Erfahrungsbericht über ihr Sommerpraktikum bei der MÁV, wobei sie auf dem 
Gebiet der Eisenbahnsicherungstechnik arbeiteten.

Summer exercise at MÁV TRI
Two senior students from the Technical University of Budapest summarize their 
experiences on their summer exercise at the Hungarian State Railway, working in 
the field of railway automation.

amit a nyáron tapasztaltunk. A többi egye-
temista, illetve pályakezdő kollégánknak 
pedig tiszta szívvel tudjuk ajánlani a MÁV 
TEB Központot mint szakmai gyakorlati 
helyszínt és munkahelyet.

SZAKMAI PARTNEREINK
AXON 6M Kft., Budapest

Bi-Logik Kft., Budapest

CERTUNIV Kft., Budapest

Fehérvill-Ám Kft., Székesfehérvár

GTKB Transzelektro Közlekedési
Berendezéseket Gyártó Kft., Baja

MES Kft., Budapest

Műszer Automatika Kft., Budaörs

PowerQuattro Zrt., Budapest

PROLAN Irányítástechnikai Zrt., Budakalász

RAIL SAFE Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest

R-KORD Kft., Felcsút

R-Traffic Kft., Győr

SAFE-TERV Kft., Dunaharaszti

Siemens Mobility Kft., Budapest

TBÉSZ Zrt., Budapest

TERMINI-RAIL Építő 
és Szolgáltató Kft., Budaörs

Thales Rail Signalling Solutions Kft., 
Budapest

Tran-SYS Kft., Budapest

VASÚTVILL Kft., Budapest
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Ez a cikk a Vasúti VezetékVilág 2020/3 
(szep tember) és 2020/4 (december) 
számaiban megjelent azonos című 
cikksorozat befejező része.

Elöljáróban néhány pontosítás/kiegészí-
tés a cikk korábbi részeihez:

1. A cikk első és második részében is 
következetesen Vida Józsefnek említem 
a 3/II. sz. vonat mozdonyvezetőjét, azon-
ban a neve helyesen: VIDA JÁNOS.

2. A második rész 1. képe a kiírástól 
eltérően nem egy 324-es, hanem egy 
424-es mozdony vezetőállásáról készült 
(Kadosa András olvasónk pontosítása – 
köszönet érte) – a kép egyébként csak 
illusztráció, hiszen a balesetben érintett 
mozdony a 301.012 – sajnos annak veze-
tőállásáról nincs széleslátószögű objek-
tívvel készített képem.

3. Beigazolódott az a gyanúm is, hogy 
a 301-es gőzmozdonyokon a töltésállí-
tás és menet irányváltás nem emeltyűs, 
hanem csavarorsós megoldású, így az 
„ellengőz” alkalmazása csak sok másod-
perces késlekedéssel lehetséges – a 
Megállj-jelzés mellett bejáró 3/II sz. vonat 
utolsó pillanatban történő megállításában 
ezért semmilyen szerepe nem lehetett.

4. A háromfogalmú alak előjelzők ál-
talános megjelenésének évszáma (a Ma-
gyar Vasutakon) helyesen valóban 1954, 
azonban megemlítendő, hogy 1939-től 
már kísérleti jelleggel üzemeltek ilyen jel-
zők (Opperheim Gábor közlése).

A ba leset következményei: 
a mentés és helyreállítás

1916. december 1-jén (péntek hajnalban) 
0:38-kor tehát a 3/II sz. bécsi gyorsvo-
nat Herceghalom állomás Megállj-állású 
bejárati jelzőjét meghaladva belerohant a 
keresztbe kijáró 1308 sz. gráci személy-
vonatba.

A becsapódás első pillanataiban a 
301.012 pályaszámú, 85 t tömegű moz-
dony és az út során ekkorra kb. 30 t-ra 
csökkenő össztömegű szerkocsija (mely-
nek öntömege 22 t és teljesen kiszerelve 
23 m3 vizet és 8 t szenet vihetett) össze-

sen kb. 115 t, 69 km/h sebességgel ro-
bogó fémtömeg (a gyorsvonat kocsijainak 
tömege az ütközés első pillanataiban 
még kevésbé érvényesül) állt szemben 
a gráci vonat kis III. osztályú favázas 
személykocsijaival. A pusztítás iszonya-
tos volt. A kijáró személyvonat mozdonya, 
a kalauzkocsija és az első két kocsija 
még kitért a gyorsvonat elől, de a 3.-tól 
a 9. kocsik lényegében megsemmisültek, 
további 9 kocsi pedig súlyosan megron-
gálódott, mire a bécsi gyors a fékezés és 
az ütközés együttes hatására kb. 100 mé-
terre a becsapódástól, és kb. 10 végte-
lennek tűnő másodpercet követően (átla-
gosan 2 m/s2 lassulással) végre megállt. 
(Egy intenzív üzemi fékezés átlagos las-
sulása kb. 0,8 m/s2, az elfogadható las-
sulás személyvonatok esetében inkább 
0,5 m/s2.) A vonat elejének hirtelen meg-
torpanásától a gyorsvonat kocsijai feltor-
lódtak, Thallóczy könnyű szalonkocsija 
az előtte lévő masszív kivitelű kalauzkocsi 
és a mögötte lévő Pullmann-kocsi közé 
szorulva „valósággal felmorzsolódott”, 
majd oldalára dőlt, teteje leszakadt. 
A Pullmann-kocsi eleje is megsérült, 
a gyorsvonat többi részében azonban 
nem esett kár. A hatalmas mozdony ugyan 
kisiklott, de állva maradt (ebből is érzékel-
hető az erőfölény) – természetesen az 
eleje súlyosan rongálódott. 

Ha a két vonat szemből ütközött volna 
(tehát, ha a gráci vonat elejének sem lett 
volna ideje kitérni a gyorsvonat elől), való-
színűsíthető, hogy kevesebb emberéletet 
követelt volna az eset – a személyvonat 
mozdonya valamennyire felfogta volna a 
kocsikra jutó pusztító erő egy részét (de a 
favázas személykocsik miatt 40–50 halál-
eset úgy is valószínű lett volna). 

Az első percekről a Budapesti Hírlap 
december 2-i száma „Egy szemtanú el-
beszélése” című cikkrészletében Katona 
Béla szabadkai hírlapíró – aki a gyorsvo-
nat 3. (Pullmann) kocsijában utazott – által 
részletes beszámolót közöl. Itt ennek rö-
vid kivonata olvasható: „Hirtelen nagy ro-
pogást hallottunk, az összes podgyászok 
az ölünkbe hullottak”. Először nem tűnt 
súlyosnak a dolog, „komor feketeség vett 
körül mindent, sehol egy lámpafény, nem 
láttunk egy lépésnyire sem”. A sötétség-
ből azonban egyre erősebb sikítás, üvöl-
tés, nyöszörgés hallatszott, és ez egyre 
erősödött. Tűz villant fel, egy kocsi égett, 
közben a felfordulás általánossá vált – a 
vonatokból leszálló túlélők szembesültek 
a sérültek és halottak szörnyű állapotával 
és sokaságával. A nagy fejetlenségben 
végre a 3/II. sz. vonaton utazó Perneczky 
Jenő tábornok feltalálta magát, és a men-
tés első lépéseit ő kezdte irányítani. „Ka-
tonák, azonnal leszállni, mindenki ide 
mellém! Mentsük, amit még lehet!” Leg-
először is világosságot kellett teremteni, 
ezért a roncsokból, fadarabokból tüzeket 
raktak. (A Hold az első negyedben járt 
ezen a napon, tehát fényével akkor sem 
segíthette volna a láthatóságot, ha eset-

Vasúti balesetek elemzése és tanulságai IV. (3. rész)

A herceghalmi katasztrófa (1916) elemzése

FÜSTÖS ISTVÁN

„A baleseteket kiváltó okok egyszerűen csak megismétlődnek!”

Chuck Miller, a repülési balesetvizsgálók „nagy apostola”,
az USA Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB)
volt igazgatójának keserű kifakadása.
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leg felhőtlen lett volna az égbolt – még 
éjfél előtt lenyugodott a látóhatár mögé). 
A hatalmas máglyák hamarosan nappali 
világosságot teremtettek – „csak most le-
hetett látni mekkora is a baj, a katasztrófa 
milyen nagyarányú. Előttem hevert a gráci 
vonat roncsa”. Megkezdődött a sebesül-
tek mentése. „A tábornok ekkor már ura 
volt a helyzetnek”. Azonnal kötszereket 
gyűjtöttek, az utasok zsebkendőit, és a 
poggyászokból is minden használható 
textilt összeszedtek, az étkezőkocsi ab-
roszait is. Minden kocsi ablakait betörték, 
keresték a túlélőket. 

A gyorsvonat utolsó kocsijában utazott 
Guillaume ezredes, aki a baleset észle-
lését követően, tisztjeit és katonáit maga 
köré gyűjtve, szintén csatlakozott a men-
téshez. Szerencsére orvos is akadt a vo-
naton, dr. Haraszthy vezértörzsorvos, va-
lamint egy ezredorvos és egy segédorvos 
igyekezett ellátni a romok közül egymás 
után kimenekített, súlyos sebesülteket. 
Medve Zoltán főispán (szintén a gyorsvo-
nat utasa volt) takarókat gyűjtött, amivel 
a feltámadt hideg északi szélben vaco-
gó sebesülteket takarták be. A megtalált 
halottakat először a szabadon maradt 
helyekre gyűjtötték. Sokuk durván ron-
csolódott, borzalmas látványt nyújtottak. 
A szomorú sor mindinkább bővült. Több 
életben maradt sebesült a családtagjait, 
gyermekét kereste. A mentésben részt 
vevő katonák szerint még a harctéren 
sem volt ilyen borzalmakban részük. „Hu-
szonnégy hónapja vagyok a harctéren, de 
még pergőtüz alkalmával sem láttam ilyen 
borzalmas pusztulást és ilyen rettenete-
sen megcsonkított hullákat” – nyilatkozta 
Nagy Dániel főhadnagy, aki a gyorsvonat 
végén, az étkezőkocsiban utazott.

Ezúton is tiszteletünket és részvétünket 
fejezzük ki az áldozatoknak és hozzá-
tartozóiknak. A kegyelet érzésén túltéve 
magunkat folytatjuk a szakmai  elemzést. 

Először Bicske felől érkezett egy 4 kocsi-
ból álló vonatrész bajor utászokkal. (Egy 
közlés szerint a balesetben megsérült a 
távíróvezeték is Bicske felé, így nem telje-
sen tiszta, hogyan is értesíthették Bicskét 
szinte azonnal a baleset bekövetkeztéről.) 
Több forrás is megerősíti azonban, hogy 
abból az irányból érkezett először segít-
ség. Hajnalban (a baleset bekövetkeztét 
követően kb. 2 óra múlva) Budapest felől 
két érkező vonat is segítette a mentést. 
Az egyik egy kórházkocsit is tartalma-
zott, melyet még 1882-ben alakítottak ki 
dr. Csatári Lajos MÁV főorvos (a vasúti 
egészségügyi szolgálat megteremtője) 
javaslatára. Három ilyen kocsi volt, Bp.-
Keleti pu., Kolozsvár és Zágráb állomás-
hellyel. Ezek a kocsik a Világ háborúban is 
jó szolgálatot tettek a front sebesültjeinek 
ellátásakor. A sérülteket Budapestre és 

Komáromba szállították különböző kórhá-
zakba. A halottakat végül a hűvös raktár-
épületbe hordták be, a hozzátartozók in-
nen szállíttathatták el őket, természetesen 
a MÁV vállalt minden költséget. Akiért né-
hány napon belül nem jelentkeztek, azo-
kat a MÁV egy közös sírba temettette el, 
december 8-án a közlekedési miniszter, 
valamint az államvasutak elnök-igazgatója 
és a központi területi igazgató részvételé-
vel, a közeli biai temetőbe (Herceghalom 
akkor közigazgatási szempontból Biához 
tartozott). Thallóczy Lajos holttestét csak 
reggelre sikerült kiszabadítani a roncsok 
közül, őt az egyik sebesülteket szállító vo-
nattal azonnal Budapestre szállították, és 
az MTA oszlopcsarnokában ravatalozták 
fel. A sebesültekről és a halottakról név és 
lakhely szerinti listát közölnek a napilapok 
(!) – a rokonok többsége innen tudhatta 
meg, mi történt a hozzátartozójukkal.

Reggel már fényképfelvételek is ké-
szülhettek a tragédia helyszínéről, ezek-
ből láthatunk alább néhányat:

Az utolsó képen jól látszik, hogy a tra-
gédia színhelyén a roncsokat félrehúzták 
és azt a vágányt javítják már, ahol az üt-
közés történt (a becsapódás és a gyors-
vonat mozdonyának megállása között kb. 
félúton).

Még aznap délelőtt az átmenő vonat-
közlekedés már lehetséges volt Herceg-
halom állomáson: „… Megkérdeztük a 
keleti pályaudvar portását, szabad útja 
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van-e már a vonatoknak Herceghalom-
nál? Vidáman szaladnak már ott a vona-
tok – mondotta válaszul. És csakugyan, 
a péntek délelőtt 11 órakor induló sze-
mélyvonat már rendben áthaladt a rém-
ségeknek ezen a földi színtérre kivetődött 
poklán” – írja az egyik tudósító.

A baleset politikai visszhangja

Mezőssy Béla (baloldali, ellenzéki) kép-
viselő december 7-én felszólal a par-
lamentben a balesettel kapcsolatban. 
Méltatja a vonat visszatartását Bécsben 
„egy szalonkocsi sürgős keresése” okán 
(Thallóczy nevét szándékosan nem em-
líti), majd a komáromi előzésért is rosz-
szallását fejezi ki (rosszul értelmezve a 
történteket, hiszen a kocsikisorozás mi-
att az szakmailag megalapozott volt), vé-
gül szól a vasút és a vasutasok áldatlan 
helyzetéről is. Báró Harkányi János ke-
reskedelemügyi miniszter elismeri, hogy 
a gyorsvonat menetlevelében benne volt 
a megjegyzés, hogy a miniszter gyorsabb 
sebességet kíván. Ehhez annyit lehet hoz-
záfűzni, hogy valóban, Thallóczy kocsiját 
Ferencvárosban tervezték leakasztani, 
hogy onnan Belgrád felé folytathassa 
útját egy másik vonattal, előfordulhat te-
hát, hogy a csatlakozás elérése miatt volt 
a siettetés. Tudjuk azonban a menetíróról, 
hogy a sebesség nem lett túllépve köz-
vetlenül a baleset előtt. (Érdekes történet 
ezzel kapcsolatban, hogy néhány héttel a 
baleset után, december végén IV. Károly 
udvari vonatának mozdonyvezetője büsz-
kén nyilatkozza, hogy 92 km/h sebesség-
gel hozta be a koronázásra igyekvő vonat 
késését – amit az államtitkár meleg kézfo-
gással köszönt meg).

Kovács Pál mérnök, országgyűlési 
képviselő a Pesti Napló december 10-i 
számában beszámolót közöl amerikai 
tanulmányútjáról, ahol is azt tapasztalta, 
hogy azokon a vonalakon, amelyeken a 
pálya és a jelzők láthatósága a vonal kiala-
kítása folytán nehezebb, ott a mozdonyra 
egy harmadik, figyelő személyt alkalmaz-
nak, akinek csak a pálya megfigyelése a 
dolga, a gépészeti problémák őt nem ter-
helik. Javasolja ezt a Magyar Vasutakon is 
bevezetni. Megjegyzendő azonban, hogy 
erre nálunk is volt kijelölve szolgálatos 
dolgozó: a kalauzkocsiban a vonatvezető 
(!) – igaz, hogy mivel nem a mozdonyon 
utazott, a figyelésre nem volt motiválva, 
általában megbízott a mozdonyvezetőben 
(sajnos sok súlyos eset támasztja alá, 
hogy sokszor nem figyeltek az egyébként 
igen szigorú előírásoknak megfelelően 
– és ezt általában nem is kérték számon 
rajtuk).

A Pesti Naplóban december 6-án fel-
röppen a hír, hogy Kotányi Zsigmond for-
galmi igazgatót és Ofner József központi 
üzletvezetőt leváltják. A hír megerősítését 
azonban nem találom (Ofner dec. 12-én 

még biztosan a helyén van). Az internetes 
gyorskutatás alapján 1922-ben már egyi-
kük sincs posztján. 

A temetés

December 7-én, pénteken temették el 
a baleset kb. 20 áldozatát, akiket a hoz-
zátartozók nem szállítottak el. A megem-
lékezés az összes áldozatnak szólt, a 
ceremónián a kereskedelmi miniszter is 
megjelent. Egy hatalmas babérkoszorún a 
felirat: „Mi, akik féllábbal mindig a sírban, 
féllábbal a börtönben állunk, fokozott fáj-
dalommal érezzük át a mélységes gyászt. 
– Vida János hatezer kartársa nevében a 
Mozdonyvezetők Országos Szövetsége.” 

A vizsgálat

(Dunaszentgyörgyi) Tolnay Kornél MÁV 
elnök-igazgató (1914–1918) már a hajnali 
órákban megérkezett a szerencsétlenség 
színhelyére több minisztériumi főtanácsos 
és a budapesti üzletvezető kíséretében. 
Az elnök első benyomásait a Népszava 
tudósítója tollából ismerhetjük: „A sze-
rencsétlenség páratlanul áll a vasút tör-
ténetében. Ilyen nagyszámú halottat ilyen 
borzalmas körülmények között talán még 
soha nem követelt áldozatul a vasút. Hogy 
kit terhel a felelősség, egyelőre megálla-
pítani nem lehet … az eddigi vallomások 
meglehetősen ellentmondóak.”

Vida János mozdonyvezetőt a helyszí-
nen őrizetbe vették (de a közben megér-
kező családja társaságában maradhatott), 
többször kihallgatták, majd december 
2-án dr. Hajós Géza vizsgálóbíró letar-
tóztatta az akkori BTK homályos megfo-
galmazású 438. § alapján „közveszélyű 
cselekmény vétsége” címén.

1878. évi V. törvénycikk
a magyar büntetőtörvénykönyv
a bűntettekről és vétségekről

XXXIX. FEJEZET
Vaspályák, hajók, távírdák

megrongálása és egyéb
közveszélyű cselekmények

438. § Két évtől öt évig terjed-
hető fogházzal büntetendő azon 
vasúti hivatalnok vagy szolga, a 
ki bármely szolgálati kötelessé-
gének megszegése által, a vaspá-
lyavonaton, vagy annak közelében 
levő személyeket vagy árukat, a 
vaspálya által való megsérülés 
vagy megrongálás veszélyének te-
szi ki.

A mozdonyvezető védője, dr. Komlósi 
Gyula, a Mozdonyvezetők Országos Szö-
vetségének ügyésze „fölfolyamodást” je-
lentett be, és műszaki vizsgálatot kért. Ezt 

dec. 4-én, hétfőn tárgyalta a vádtanács, 
és szabadlábra helyezték Vidát. A MÁV 
vizsgálóbizottsága bejelentette, hogy mű-
szaki próbákat fog tartani (erről azonban 
nincs további információ). Eközben szin-
tén december 4-én vizsgálat alá helyez-
ték a gyorsvonat vonatvezetőjét is, Czölle 
Józsefet, miután megállapították, hogy 
a kalauzkocsi vészfékjét nem kezelte, 
pedig a Forgalmi Utasítás a jelzők megfi-
gyelését a vonatvezető számára is előírja 
a mozdony után kapcsolt kalauzkocsiból. 
December 5-én letartóztatták Müller Ven-
del állomásfölvigyázót – Vida vallomása 
alapján, az előjelző lámpája kivilágításá-
nak elmulasztásával vádolták meg – azon-
ban fölfolyamodása alapján a vádtanács 
másnap őt is szabadlábra helyezte.

A baleset okainak elemzése

Minden balesetnek van egy közvetlen ki-
váltó oka és általában egy hosszabb-rö-
videbb folyamatsora, amely a balesethez 
elvezet. A vizsgálat fontos része a folya-
matsor minden elemének precíz tanulmá-
nyozása, elemzése is, mert csak a köz-
vetlen ok megállapítása önmagában nem 
szolgálhatja a hasonló esetek megelő-
zését. A háttér, a gyökérokok feltárása, 
amelyekből kifejlődhet a végeredmény 
(amelyek a kockázatot ugyan még csak 
hordozzák) rendszerszintű vizsgálata és 
megszüntetése a megelőzés igazi záloga.

Ennek a balesetnek a közvetlen oka 
egyértelműen az volt, hogy a 3/II. sz. 
vonat a Megállj-jelzést adó bejárati jel-
zőt nagy sebességgel meghaladta. Ezt a 
mozdonyvezető sem tagadta, nem vonta 
kétségbe. Nem jelent meg a vizsgálat so-
rán olyan kijelentés, hogy a bejárati jelző 
esetleg „Szabad” jelzést adott volna, és 
nem hivatkozott senki fáradtságra, kime-
rültségre.

Az igazi kérdés tehát, hogy MIÉRT ha-
ladta meg a gyorsvonat a továbbhaladást 
tiltó jelzést. A szokásos és általános indok 
a figyelmetlenség, amelynek eredménye 
a fékezés túl későn történő megkezdése. 
A vizsgálatnak azonban teljes körűen meg 
kell állapítani az összes részletet, az eset-
leges mentő körülményeket.

Tekintettel arra, hogy a vizsgálatról is 
csak az újságcikkek alapján vannak is-
mereteink, a teljeskörűséget napjainkban 
(így a jelen cikkben is) csak ezeken belül 
értelmezhetjük.

Természetesen először a mozdonyve-
zetőt hallgatták ki, hiszen a gyanú azon-
nal ráterelődött. Csodával határos módon 
Vida Jánosnak szinte a haja szála sem 
görbült, és úgy tűnik, hogy fűtője is sérü-
lés nélkül úszta meg az esetet. A hatalmas 
gépezet, amelynek az ütközéshez képest 
a túlsó végén utaztak, megvédte őket. A 
gőzmozdony hirtelen megtorpanásakor a 
szerkocsiból a szénkészlet előrebukása 
szokott súlyos sérüléseket okozni, ahogy 
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a „konyhára” csúszik a több tonna anyag, 
itt azonban szerencsére ez nem domi-
nált. A mozdonyvezető nem ugrott ki a 
mozdonyból, az utolsó pillanatig a helyén 
maradt. Közvetlenül a baleset után a men-
tésben segédkezett, a túlélők hallhatták, 
ahogyan méltatlankodott az előjelző rossz 
elhelyezésén.

Az alábbiakban először Vida János val-
lomásaiban felhozott védekezéseket te-
kintjük át. Elöljáróban azt mindenképpen 
le kell szögezni, hogy a jog szerint „min-
denki úgy védekezik, ahogy tud” – de má-
sokra valótlan nyilatkozatokat tenni nem 
szabad. A vizsgálat deríti ki, mennyiben 
valósak a védekezés hivatkozásai, és a 
bíróság feladata a felmerült körülmények 
értékelése és a mérlegelés, a felelősség 
megállapítása.

A.) „Az „előszemafor” rosszul láthatóan, 
egy balos ívben van felállítva”. 

Ez tény. A baljáratú kétvágányú pá-
lyákon a jelzések a bal oldalon jelennek 
meg, amire a mozdonyvezető rálátása ele-
ve korlátozott. Ezt a láthatóságot tovább 
rontja, ha a jelző balos ívben van felállítva, 
mert így a mozdonyvezető az egyenes ál-
lású gőzmozdonyról csak akkor láthatja, 
ha átmegy a vezetőállás bal oldalára. A 
pálya korábban már részletezett kialakí-
tása folytán sok szűk ív volt a Kelenföld–
Tata szakaszon. Vida azonban jól ismerte 
a pályát, tudatában volt annak, hogy a 
herceghalmi előjelző megfigyelése ne-
hézkes, erre számíthatott, készülhetett. 
A mozdonyvezetőt az előjelző közeledé-
sére a Kígyós patak hídján való áthaladás 
figyelmeztethette, hiszen a jelző a hídtól 
kb. fél percnyire helyezkedett el a balos 
ívre ráfordulást követően (nem pedig egy 
teljesen jellegtelen pályarészen).

1914-től külön rendelettel 
(53.537/1914. sz. rendelet a 41. sz. 
Jelzési Utasításhoz) használták már 
a Magyar Vasutakon a „Ferdesávos tá-
volságjelző táblák”-at, az előjelzők előtt 
100–200–300 méterre felállítva, az elő-
jelzők megfigyelhetőségének javítására 
(ma „Előjelzőre figyelmeztető jel” néven 
fut az F.1. sz. Jelzési Utasításban, és csak 
a 200, illetve a 300 méterre felállított 
változatát használjuk – a 100 méterre ki-
tűzött változatát már régebben megszün-
tették, számomra érthetetlen módon). 
Azonban nem egyértelmű, hogy ezeket a 
táblákat már 1916-ban általánosan hasz-
nálták-e, illetve, hogy pontosan a szóban 
forgó előjelző előtt már alkalmazták-e. 
Úgy tűnik, hogy nem, mert semmi utalás 
nem található erre a cikkekben.

A pályát Trianon után, 1924–26-ban 
Győrtől tovább kétvágányúsították (mint 
az egyetlen megmaradt közvetlen vasúti 
vonalat Nyugat felé) már nyilván jobbjá-
rattal. Ekkor komolyan felmerült a már 
1917-től tervbe vett Budapest–Győr vo-
nalszakaszon is a jobbjáratra történő 
átalakítás (nyilván a jelzők megfigyelhe-

hiszen nekik kb. 10 perccel az eset előtt 
szintén látniuk kellett a szóban forgó elő-
jelző fényét vagy sötét voltát. Sajnos azon-
ban erre egyik újságcikkben sincs utalás.

C.) „A kritikus pillanatban az üzemi fék 
nem működött”

A fékhibára hivatkozás sokszor meg-
jelenik a mozdonyvezetők vallomásában, 
és tény, hogy jól működő fék nélkül nem 
lehet megállni. Vida János fékhibára is 
hivatkozott a kihallgatásai során követke-
zetesen, az elejétől kezdve. Elmondása 
szerint az üzemi fékezés megkezdésekor 
nem volt fékhatás, ezért több száz méter 
megtétele után gyorsfékezést alkalma-
zott, amely azonban az elfogyott távolság 
miatt már kevésnek bizonyult a vonatnak 
a bejárati jelzőnél történő megállításához. 
Igazolásul megmutatta a vizsgálóbizott-
ságnak is a harmadik és negyedik kocsi 
között az elzáródott fővezeték-váltót. 
Létay Árpád főmérnök, balesetvizsgáló 
azonban a 4. kocsi után több kocsit is, il-
letve az utolsó kocsit is befékezve találta 
a hajnali vizsgálat során. A sebességmérő 
szalagon is jól látszik, hogy sem a komá-
romi megállás során, sem pedig később, 
pl. a Herceghalom előtti szakaszon a két 
állandó lassúmenetnél nem volt fékprob-
léma, a vonat megfelelően lassult. Az el-
záró váltó szerkezete nem tette lehetővé, 
hogy az menet közben elzáródjon. A fék-
számítások alapján is megállapítható volt, 
hogy a mozdony és a szerkocsi (csak e 
két jármű összesen 71 t féksúllyal bírt) az 
első négy kocsival együtt a vonat teljes 
tömegének kb. 30 százalékát megfékez-
te, a féktáblázat szerint pedig 29 száza-
lékos megfékezettség esetén 60 km/h-
ról a 700 méteres fékúton teljesen meg 
lehet állni. Tehát a 76 km/h sebességről 
a fékhatásnak még így is sokkal nagyobb-
nak kellett volna lenni, mintsem, hogy 
mindössze 69 km/h-ra csökkent csak 
a sebesség. (1954. szeptember 18-án, 
a Nyugati pu-on kis sebességgel „bakot 
fogó” Vác felől érkező vonat mozdonyve-
zetője is fékhibára hivatkozott, és valóban 
a vizsgálatkor már el volt zárva a fővezeték 
a második kocsi után. Az itt nem részle-
tezett körülményekből azonban úgy tűnik, 
hogy csak a mozdonyvezető próbálta ez-
zel menteni magát.) 

A többi résztvevőt tekintve felmerül 
a felelősség kérdése Müller Vendel ál-
lomás-elöljáró esetében is, hogy miért 
hozta értesítés nélkül a II. vágányra, tehát 
a páratlan számú vonatok átmenő fővágá-
nyára a személyvonatot. Egy helyen említi 
egy cikk, miszerint azt nyilatkozta, hogy 
elfelejtette a III. sz. vágány korábbi felsza-
badulását. És vizsgálat alá veszik a sze-
mélyvonat mozdonyvezetőjét és vonatve-
zetőjét is azért, mert előzetes értesítés 
hiányában, bár szabadra álló bejárati jelző 
mellett behaladtak a II. vágányra (részlete-
zést lásd a II. részben).

tőségének javítása érdekében), de a Ma-
tuska-féle merénylet 1931-ben, illetve a 
felső-vezetékes villamosítás bevezetése 
is 1931–1932-ben részben még a baljá-
ratú pályán valósult meg (!). A jobbjáratra 
történő átalakítás Győr irányából 1930–
32 között fokozatosan valósult meg (de 
a vonal Budapest-Keleti pu.–Budapest-
Kelenföld szakaszán csak 1948-ban). (A 
Budapest–Hatvan vonalat szintén csak 
1948-ban alakítják át jobbjáratúra). A 
feladat nem egyszerű: az összes bejára-
ti jelzőt és a nyílt vonali jelzőket, továbbá 
ezek előjelzőit is át kell építeni, illetve az 
állomási mechanikus berendezések füg-
gőségeit is át kell alakítani mind a forgalmi 
irodákban, mind az állítóközpontokban 
– ráadásul lehetőleg szinte egyidőben a 
vonal teljes hosszában. A jobbjáratúsítást 
követően azonban a jelzők megfigyelhe-
tősége a mozdonyvezetők számára nagy-
ságrendekkel javult.

B.) „Az előszemaforban nem világított a 
lámpa” (a zöld fény nem volt látható).

Közvetlenül a balesetet követően a 
szemtanúk elmondása szerint Vida csak 
az előjelző rossz elhelyezésén méltatlan-
kodott, a jelző kivilágításának hiányát nem 
említette. Kihallgatásakor (az egyik újság 
írása szerint) először még „gyengén pis-
lákolónak” mondja, később már követke-
zetesen (minden újság szerint) sötétnek 
említi.

A vizsgálóbizottság a helyszíni szemle 
során (kora reggel) megállapította, hogy 
az előjelzőt kivilágító lámpa a vizsgálatkor 
nem világított, üvege be volt törve, benne 
pedig egy széndarabot találtak. Meglepő, 
hogy a semmi közepén álló jelzőt vajon ki 
és miért rongálhatta meg. A furcsa, meg-
magyarázhatatlan eseteknél általában 
azon érdemes elgondolkodni, hogy kinek 
az érdeke lehet a cselekmény. Gyanúsít-
gatásokba nem szeretnék bocsátkozni, 
de az tény, hogy a vasúti vizsgálóbizott-
ság csak jó néhány órával a baleset után 
érkezett a helyszínre, így idő éppen bőven 
volt hátramenni, és a jelzőlámpa üvegét 
betörni. Ezt azonban a vizsgálat sem alá-
támasztani, sem megcáfolni nem tudta, 
tehát legfeljebb fikció maradhat. Én se 
tényként, csupán lehetőségként kezelem.

Azonban az akkori szabályok tartal-
mazták, miszerint ha az alak-előjelző éjjel 
nincs kivilágítva, akkor úgy szabad to-
vábbhaladni, hogy a vonat a főjelző előtt 
okvetlenül megállítható legyen. Vida nyi-
latkozza is, hogy az előjelzőt csak akkor 
vette észre, amikor elmentek mellette, és 
ő azonnal fékezni kezdett. Fűtője a vallo-
másában olyan utalást tesz, ami arra en-
ged következtetni, hogy Vida csak akkor 
kezdett fékezni, amikor ő (a fűtő) észre-
vette már a bejárati jelző közeledő vörös 
fényét, és figyelmeztette Vidát.

Az előjelző-fény meglétének megál-
lapításához érdekes lett volna a 3 sz.v. 
mozdonyszemélyzetének meghallgatása, 
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Felmerült Győr rendelkező állomás fe-
lelőssége is, amikor a vonatokat 5 percre 
egymás után indította „blokktávolságra”, 
miközben a miniszteri rendelet 10 perces 
követésre ad csak engedélyt. A komáromi 
tolatást követően ennek nem volt jelentő-
sége, a vonatok között kb. 12–15 percnyi 
követési idő adódott.

Törvényhatósági eljárás
és a jogi megítélés kérdései

1918. július 7-én a Népszava arról s zá-
mol be, hogy a pestvidéki ügyészség 
vádat emelt Vida János és Dollák Károly 
mozdonyvezetőkkel, Czölle Ferenc és 
Horváth György vonatvezetőkkel, továbbá 
Müller Vendel állomáselöljáróval szem-
ben. A törvényszék vádtanácsa a vonatve-
zetőkkel szemben először megszüntette 
az eljárást, majd ügyészségi „fölfolyamo-
dás”-ra ismét vád alá helyezte őket. Az 
utolsó nyom, ami feltalálható volt, a Buda-
pesti Hírlap 1918. november 27-i számá-
nak cikke, amely majdnem pontosan két 
évvel a szörnyű tragédia után, a világhá-
borút követő zűrzavaros politikai helyzet-
ben íródott. Lényege, hogy Vida János 
mozdonyvezető védője a másnapra kitű-
zött főtárgyalás elnapolását kérte a nagy-
számú tanú beidézésének nehézségei 
miatt az országban kialakult viszonyokra 
tekintettel. A pestvidéki törvényszék (talán 
némi megkönnyebbüléssel) a kérelemnek 
helyt adva, a főtárgyalást bizonytalan idő-
re elhalasztotta. Valószínűsíthető, hogy 
a vádlottak az 1919. évi XV. Néptörvény 
hatálya alatt amnesztiát kaptak.

A fellelhető adatokból úgy tűnik, hogy 
a Magyar Vasút legsúlyosabb balese-
téért végül nem ítéltek el senkit.

Még egy jogelméleti kérdésen érdemes 
elgondolkodni röviden. Ez pedig az, hogy 
a személyvonat szabálytalan befogadása 
a II. vágányra, illetve annak szabálytalan 
behaladása mennyiben függ össze a bal-
esettel. Az csak egy körülmény a baleset-
hez vezető összefüggések útján, vagy 
a baleset egyik okának kell-e tekinteni (ha 
az utóbbit valljuk, akkor az ebben részt 
vevők is felelősek a balesetért jogilag). 
Való igaz, hogy ha a személyvonat nem a 
II. vágányra jár be, akkor ez a baleset nem 
következik be. Azonban az én értelme-
zésem szerint bejárati jelzőt éppen azért 
alkalmazunk az állomások előtt, mert nem 
biztos, hogy a vonat behaladhat az állo-
másra – ezer és egy körülmény lehet, ami 
ezt kizárja, függetlenül attól, hogy szabá-
lyos vagy szabálytalan módon jött létre az 
a körülmény. A rendszerben (éppen azért, 
mert számítunk az ilyen eshetőségekre) 
van egy elhatároló védelem beépítve (t.i. a 
bejárati jelző), aminek az a feladata, hogy 
semmilyen körülmény, amely a behala-

dásra veszélyes lehet, ne okozhasson 
balesetet. Így véleményem szerint ami a 
Megállj-t mutató bejárati jelző mögött van, 
az csak azáltal válik egy behaladó vonat 
veszélyforrásává, ha a jelző parancsát 
nem veszik figyelembe. Természetesen, 
ha vannak szabályok, amik kifejezetten 
azért íródtak, hogy az esetlegesen a tilos-
ra álló bejárati jelzőt meghaladó vonat ne 
okozhasson balesetet, azoknak a szabá-
lyoknak a megszegését a jelzőmeghala-
dással egyenértékűként kell értékelni.

Egy érdekes
biztosítóberendezési kérdés

Az egyik korabeli leírás szerint a baleset 
azért következett be, mert az állomás-elöl-
járó tévedésből még a gráci személyvonat 
kihaladása előtt feloldotta a bécsi gyors 
részére a bejárati jelzőt. Az állítás nyil-
vánvalóan téves, a jelző a gyorsvonatnak 
Megállj-t mutatott, ezt nem vitatta a vo-
natszemélyzet sem, tehát a korai feloldás 
nem lehetett oka a balesetnek. Azonban 
ettől függetlenül az bizony elképzelhető, 
hogy a bejárati jelzőmező még a gráci 
vonat kihaladása közben feloldásra került 
(!). A korai SH berendezések kezelési sor-
rendje ugyanis a maitól eltérően az volt, 
hogy a forgalmi szolgálattevő a tológomb 
és iránykallantyú kezelését követően (még 
a lezáratlan vágányútra) azonnal feloldhat-
ta a jelzőt. Természetesen ebben semmi 
kockázat nincs, hiszen amíg a váltókezelő 
le nem zárja a vágány utat, addig nem tud 
jelzőt kezelni (a berendezés mechaniku-
san megakadályozza) – annyi előnnyel bír 
ez a megoldás, hogy a forgalmi szolgá-
lattevőnek nem kell a vágányút lezárását 
követően még egyszer a berendezéshez 
menni a jelző feloldása érdekében. Ezt a 
kezelési sorrendet az ötvenes évek tájé-
kán alakították át a mai megoldásra (csak 
a vágányúti blokk lezárása után engedi a 
berendezés a jelző feloldását), mert túl 
sok volt a korai jelzőfeloldásból származó 
kényszeroldás.

A baleseti helyzetre értelmezve a fenti-
eket tehát, mivel a gráci vonat kijárati jelző 
nélküli vágányról indult, valószínűsíthető, 
hogy ott csak a vágányút lezárása történt 
meg (ezt követően megy „meneszteni” 
szóban az állomás-fölvigyázó). És mivel 
úgy tűnik számomra, hogy ebben az idő-
ben még szigeteltsínes oldóberendezést 
nem alkalmaztak, a vágányutat a rendel-
kező készüléken bármikor fel lehetett ol-
dani. Müller Vendel talán gyorsítani akarta 
a műveleteket, nehogy a bécsi gyorsot 
feleslegesen megállítsák a jelzőnél, ezért 
még a gráci vonat kihaladása közben fel-
oldotta annak vágányútját, majd a bécsi 
gyors bejáratát kijelölve feloldotta annak 
jelzőjét. Ez egyfajta bizalmat mutat a vál-
tókezelő felé, hiszen idegességében akár 
alá is válthatna a kihaladó vonatnak, de a 

bejáratot tévedésből nem tudja azonnal 
kezelni, hiszen ahhoz előbb a váltókat 
át kéne állítani (a kihaladó személyvonat 
alatt). Erről pedig szó sem volt.

Intézkedések
a hasonló esetek megelőzésére

A baleset után (1935-ben) kiadott követ-
kező 25. sz. Forgalmi Utasításban már 
szerepel a „várt vonat előtt kihaladás 
keresztező vagy metsző vágányúton át” 
szabálya, miszerint ilyen kihaladást lebo-
nyolítani a közeledő vonat várható érke-
zése előtt 10 percen belül már nem sza-
bad. Vagy az érkező vonatot kell először 
befogadni az állomásra, vagy, ha ez nem 
lehetséges, akkor a kijárattal meg kell 
várni, hogy a közeledő vonat ténylege-
sen megálljon a bejárati jelzőnél. Később 
a szabályt úgy módosították, hogy nem 
pontosan 10 perc, hanem a kijáró vonat 
vágányútjának feloldásához és a bejáró 
vonat vágányútjának beállításához továb-
bá a jelző kezeléséhez szükséges időt kell 
biztosítani, de bizonyos feltételek esetén 
(pl. a távolbalátás nem korlátozott, a bejá-
rati jelző és előjelzője jól működnek és a 
bejárati jelző előjelzőjétől az állomás felé 
sehol sincs 5 ‰-nél nagyobb esés) ezt az 
időt sem kell biztosítani, az indítandó vo-
nat kijáratható az érkező vonat közeledé-
se közben is. 1984-től a szabályt tovább 
lazították az esés 10 ‰-re növelésével (a 
légfékek általános megbízhatóságára hi-
vatkozva), jelenleg is ez az érvényes. 

A szakirodalom említést tesz még a 
„keresztmeneti blokk” alkalmazásáról is, 
de ezzel kapcsolatban még nem találtam 
érdemleges anyagot. Az azonban elő-
fordult, hogy térközi közlekedés esetén 
az állomás nem adott visszajelentést az 
érkező vonatról, ha utána olyan tolatási 
mozgást végeztek a bejárati oldalon, amit 
a következő érkező vonat veszélyeztethe-
tett volna, ha nem áll meg a bejárati jel-
zőnél. Jómagam ezt a régi Keleti pályaud-
varon figyelhettem meg, amikor az utolsó 
térköznek (biztosított, de nem önműködő 
rendszer volt) nem adtak oldást a Térköz-
oldó-blokk (lényegében kapcsolóblokk) 
kezelésével, csak ha a keresztbe tolatá-
sokat beszüntették. Egyes állomásokon 
(talán éppen ezért) az SH berendezés úgy 
van kialakítva (pl. Vácrátót), hogy a szo-
kásos kapcsolóblokk nincs közös blokk-
billentyűn a bejárati jelzőblokkal, hanem 
külön blokkbillentyűje van, és nem a vál-
tókezelő visszazárása adja a térköznek 
önműködően az oldást, hanem ennek a 
Térközoldó blokknak a külön kezelésével 
ad visszajelentést a forgalmi szolgálatte-
vő - vagy vissza is tarthatja annak kezelé-
sét, ha szükségesnek érzi, így a közeledő 
vonat nem a bejárati jelzőnél, hanem már 
az utolsó térközjelzőnél megállásra kény-
szerül.
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Hasonló esetek a közelmúltból

Sajnos a bejárati jelző Megállj-jelzése 
ellenére (és adott esetben a jól működő 
vonatbefolyásoló berendezés ellenére is) 
az állomásba beszáguldó vonatok rendre 
előfordulnak a hálózaton, szerencsére a 
legtöbb esetben „megússzuk” a balesetet 
és „csak” veszélyeztetés lesz a dolog-
ból. Az alábbiakban ebből olvasható egy 
kisebb gyűjtemény, előbb a valóban fék-
hibából, utóbb a figyelmetlenségből vagy 
egyéb okból adódó esetek: 

– 1985. március 11-én Franciavágás 
állomáson egy tehervonat nem tudott 
megállni a bejárati jelzőnél, mert a fékbe-
rendezés nem szabályosan volt összerak-
va (a moz dony nagynyomású vezetékére 
volt kapcsolva a vonat fővezetéke, mert a 
nagynyomású tömlőre korábban tévesen 
felszerelt csatlakozófej erre lehetőséget 
adott). Az állomáson a bejárati váltón kí-
vül szabálytalan tolatást végeztek, a vonat 
(szerencsére csak 23 km/h sebességgel) 
ütközött a tolató egységgel, amelynek 
több kocsija kisiklott, a többi pedig meg-
futamodott Ugod állomás felé.

– 2015. decenber 17-én Jákó-Nagy-
bajom állomáson a Megállj-állású kijárati 
jelzőt meghaladta és a nyílt vonalra átha-
ladt egy tehervonat (a 3–4. kocsi között 
a fővezeték nagy valószínűséggel már az 
indulástól kezdve nem volt összenyitva). A 
szemből közlekedő személyvonat menet-
engedélyét még időben sikerült vissza-
vonni. (KBSZ vizsgálta)

– 2019. szeptember 6-án hajnalban 
Herceghalom (!) állomásra a vörös be-
járati jelző mellett Bicske felől (!) be-
száguldott egy tehervonat, melynek fék-
berendezése egy vonali megállás során, 
műszaki hiba miatt, szabályos mozdony-
vezetői beavatkozás következménye ként 
nagyrészben kiiktatásra került – a tovább-
indulást követően azonban mind a józan 
megfontolás, mind a (sajnos kissé pon-
tatlanul fogalmazott) szabályok szerinti 
csökkentett sebesség helyett a mozdony-
vezető a menetrend szerinti sebességet 
alkalmazta (!). A szemből (vágányzár miatt 
a helytelen vágányon) érkező másik te-
hervonatnak már állt a kijárat keresztbe 
(a IV. bal átmenő fővágányról Bicske jobb 
vágányra) sárga-zölddel (sajnos a páros 
váltókörzetből a 90-es években kiszed-
ték azt a váltókapcsolatot, ami lehetővé 
tette volna a páros sz. tehervonat helyes 
vágányra terelését már a bejárati oldalon). 
Amikor a fékhibás vonat mozdonyvezetője 
az utolsó térközjelző sárga jelzésére fé-
kezni próbált, és fékhatást alig érzett, te-
lefonon azonnal értesítette Herceghalom 
forgalmi szolgálattevőjét, hogy nem fog 
tudni megállni a bejárati jelzőnél. A szol-
gálattevő a szembe már áthaladásban 
lévő tehervonatnak késedelem nélkül, 
kézijelzéssel adott Megállj-jelzést, amire 

annak mozdonyvezetője a kijárati jelző 
által részére engedélyezett 40 km/h se-
bességre már megkezdett üzemi fékezés-
ből gyorsfékezett, így a már „fékben lévő” 
vonattal viszonylag kis távolságon belül 
sikerült megállnia.  Végül a fékhibás vo-
nat is megállt 80 km/h sebességről 2040 
méter fékutat produkálva, mintegy 140 
méterre a másik tehervonattól. (KBSZ 
vizsgálta)

– 2020. június 14-én Püspökladány 
állomáson egy fékhiba miatt megállni kép-
telen „Uzsgyi motorvonat” az állomáson 
áthaladt és kb. 2,6 km-t tett meg a meg-
állásig. A forgalmi szolgálattevő az esetet 
észlelve a mellékvonal felé biztonságos 
vágányutat állított be a megfutamodott 
vonat részére – onnan szerencsére nem 
jött szembe semmi. (KBSZ vizsgálat alatt)

És a nem-fékhibás esetekből is néhány:
– 1991. február 20-án Macs állo-

máson egy személyvonat mozdonysze-
mélyzete nem vette észre a sűrű ködben 
(látótávolság 10–50 méter) a jellegtelen 
pályán az állomás előjelzőjét (pont 20 
nappal a baleset előtt szüntették meg 
az egysávos Előjelzőre figyelmeztető 
jelet – bár az még valószínűleg nem lett 
eltávolítva), majd a bejárati jelzőt meg-
haladva 71 km/h sebességgel ütközött 
egy vele szemben szabálytalanul tolatást 
végző MD szerelvény vezérlőkocsijával. A 
személy vonat 70 méterre állt meg az üt-
közési ponttól, és csúnya pusztítást vég-
zett, a tolatást végző könnyű vezérlőkocsi 
eleje a mozdony tetejére csúszott. A moz-
donyban és a vezérlőkocsiban szolgálatot 
teljesítő mozdonyvezetők, valamint a sze-
mélyvonat mozdonyán ellenőrzést végző 
utazó mozdony-felvigyázó életét vesztet-
te, 19 utas különböző mértékben sérült. 

– 2011. december 9-én Börgönd állo-
máson a Tapolca felé CSM-ben közleke-
dő gyorsvonat nappal, jó látási viszonyok 
között meghaladta a Megállj-állásban lévő 
bejárati jelzőt és belecsúszott a szemből 
Sárbogárd felé közlekedő BZ személyvo-
nat kijárati vágányútjába. A már áthaladás-
ban lévő vonatot a forgalmi szolgálattevő-
nek sikerült kézijelzéssel a forgalmi iroda 
előtt megállítani. (KBSZ vizsgálta)

– 2014. április 16-án Püspökladány 
állomáson, az átépítés időszakában, 
nappal, jó látási viszonyok között és jól 
működő vonatbefolyásoló berendezés-
sel közlekedő 6160 sz. személyvonat 
a Megállj-állású bejárati jelzőt meghaladta 
és a keresztbe kijáró tehervonat vágány-
útjában állt meg, egy váltót felvágva. A 
már megindult tehervonatot a helyi kap-
csolóban szolgálatot teljesítő váltókezelő 
kézijelzéssel sikeresen „leintette”, a távol-
ság a vonatok között a megállítást követő-
en kb. 200 méter volt. A KBSZ baleset-
vizsgálat megállapította, hogy az állomás 
előtti utolsó térközjelző ugyan sárgát mu-
tatott a mozdonyvezető részére, de a ve-

zetőállás jelzőn a „MAX” jelzési parancs 
(!) a térközhatárt átlépve még 400 m-en 
keresztül megmaradt (!), majd a jelzés 
sötétre váltott, és újabb 200 méter meg-
tételét követően „- - -” jelzést adott, ami 
a mozdonyvezető megtévesztésére alkal-
mas volt. A rálátási távolság a bejárati jel-
zőre kb. 100 méter volt (az előírás szerinti 
400 méter helyett) és a jelzőn a pótvörös 
fény világított, nagyon csekély fényerő-
vel. Az okok a biztosítóberendezés nem 
megfelelő átalakításából következtek 
(rossz jel táplálása, a jelzőfény szabályo-
zás elmaradása). Az is szomorú, hogy ez 
a helyzet március 24. óta fennált, és több 
mozdonyvezetőnek is feltűnt, de nem je-
lentették azonnal, ahogyan erre a Forgal-
mi Utasítás rendelkezik, hanem csak Ese-
ménylapon a szolgálat végén. Sajnálatos, 
hogy az eseménylapok balesetveszélyre 
utaló megállapításai (jelfeladási problé-
mák) egyetlen esetben sem kerültek meg-
küldésre a pálya hálózat üzemeltetőjéhez. 
Szerencse a veszélyeztetésben, hogy az 
állomás területére 40 km/h sebességkor-
látozás volt elrendelve.

– 2014. július 19-én Dunakeszi ál-
lomáson, nappal, jó látási viszonyok kö-
zött, jól működő (de még nem EVM elvek 
alapján) vonatbefolyásoló berendezéssel 
közlekedő, páratlan irányú zónázó sze-
mélyvonat mozdonyvezetője az utolsó tér-
közjelző és a vezetőállás jelző sárga jel-
zését (valamint a sűrített éberségi felhívás 
hatszori jelzését is), továbbá az ismétlő-
jelző megállásra utaló jelzését, valamint a 
bejárati jelző Megállj-jelzését is figyelmen 
kívül hagyva kb. 105 km/h sebességgel 
beszáguldott az állomásra. Eközben fel-
vágta a 7 sz. váltót, és 85 km/h sebes-
séggel haladt át a 11 sz. KITÉRŐ irány-
ban álló váltón. A vonat szerencsére nem 
siklott ki (nem volt ellenív, a váltók a líra 
utolsó vágánya felé tereltek). A zónázó 
végül a lírán végigfutva, a VIII. vágányon 
állt meg, egy tévedésből (! - micsoda egy-
beesés, a véletlen ijesztő játéka) oda be-
járatott, Vácra közlekedő személyvonattól 
40 méterre. A váltók már a személyvonat 
kijárati vágányútjának megfelelően voltak 
beállítva, ezért keveredhetett oda a zó-
názó vonat. Rossz belegondolni, hogy 
mi történhetett volna, ha a zónázó vonat 
kb. 2–3 perccel később érkezik, és ol-
dalba találja a kihaladó személyvonatot 
(nagy szerencsénk volt). A mozdonyve-
zetőt az eset után dr. Zerkowitz Dávid-
hoz küldték pszichológiai vizsgálatra. 
(KBSZ vizsgálta)

– 2020. május 27-én Kaba állomáson 
egy üzemi (?) vonat nem állt meg a bejá-
rati jelzőnél, és behaladt a jobb átmenő 
fővágányra, ahol egy tehervonat közle-
kedett. A forgalmi szolgálattevő mindkét 
vonat felé Megállj-jelzést adott, a vonatok 
kb. 200 méterre álltak meg egymástól. 
(KBSZ vizsgálat alatt)
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Lezárás

A baleset emlékére a régi állomásépület-
tel szemközti dombon (körülbelül a mai 
állomás páros váltókörzetének vonalában) 
72 gesztenyefát ültettek, amelyek több-
sége jelenleg is él. A népnyelv a területet 
ma is Gesztenyésnek említi, Hercegha-
lom egyik főutcáját (ami talán pont a régi 
állomásépülethez vitt) ma is Gesztenyés 
útnak hívják.

A baleset 75. évfordulóján a jelenlegi 
állomásépület várótermében Thallóczy 
Lajosnak emléktáblát avattak (a MÁV, a 
Közlekedési Múzeum, az Önkormányzat 
és a Thallóczy emlékbizottság részvéte-
lével), melyre legalulra, kissé talán bántó 
módon, mégis felkerült a többi szeren-
csétlenül járt emberre utaló „valamennyi 
áldozat emlékére” felirat is. 

A biai temetőben egy megdőlt, ember-
magasságú, mindenféle jelzést nélkülöző 
obeliszk utal az itt eltemetettekre, sajnos 
már mindenféle jelzés (kereszt és tábla) 
nélkül.

Herceghalom állomást 1975 telére (a 
vonal általános korszerűsítésének kere-
tében) átépítették, a jelenlegi vágányok 
sem a hálózat, sem a terület szempont-
jából nem egyeznek a korabeli állapottal, 
azonban lényegében a régi hálózatra épí-
tették rá az újat kissé elfordítva és kiegye-
nesítve (az átépítéskor gondot is okozott, 
hogy a régi és az új vágányzat több he-
lyen is metszette egymás, de különbö-
zött a régi és az új magassági szintje is). 
Az 1990-es években a régi, funkcióját 
vesztett, egykor típusterv alapján épített 
állomásépület is elbontásra került. A régi 
pályára a környéken már csak elhagyott 
műtárgyak (átereszek, kisebb hidak) em-
lékeztetnek.
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Analysierung der Eisenbahnkatastrophe in Herceghalom (Teil 3.)
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 Verkehrssicherungs lösungen, die je 
bereits Unfallrisiko verbergen, ausgebrochen ist.

Analysis of railway accident in Herceghalom (Part 3.)
This paper analyses - from traffic and signaling point of view - the most serious (with highest number of death) accident in Herceg-
halom station of Hungarian railways. The article highlights, how the railway traffic overgrew the primitive traffic safety solutions, 
which raise the risks of accidents.

Zárszóként álljon itt Ambrus Zoltán új-
ságíró gondolata a Nyugat című folyóirat 
1916. 24. számából, ahol hosszú cikké-
ben, apró részletekbe menően tárta fel, 
hogy a háborús viszonyok hogyan ásták 
alá a vasút üzembiztonságát:

És ki okozta
a szerencsétlenséget?

Sokan, de talán főképpen azok, 
akik ránk kényszerítették

ezt a háborút, mely nekünk, 
hosszú időre szóló

és jó meg rossz fordulatokban 
egyformán bővelkedő harc

az élvemaradásért.
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utas áldozatainak és sérültjeinek.

Ezúton is kifejezem hálás köszöne-
temet Tóth Péternek a felület biztosítá-
sáért és végtelen türelméért, továbbá 
Bárdos Imrének, Bicskei Jánosnak, 
Nagy Viktóriának, Opperheim Gábornak 
és Rózsa Jánosnak, akik folyamatos tá-
mogatást és segítséget nyújtanak cikkeim 
megírásához, valamint Bencsik László-
nak, Panyik Tóth Jánosnak, a MÁV Zrt. 
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rak dolgozóinak, továbbá mindazoknak, 
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2020 májusában sikeres műszaki átadás-
átvétellel lezárult a Közlekedésbiztonság-
javítási program a MÁV Zrt. hálózatán II/B. 
ütem közlekedésfejlesztési program kere-
tében a V040.11 Központi forgalomirányí-
tó rendszer kiépítése a Pusztaszabolcs–
Dombóvár vonalszakaszon projekt. Az 
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program (IKOP) uniós közösségi forrásból 
85 százalékban támogatta a beruházást. 
A fejlesztés révén a 2016 és 2018 között 
a MÁV Zrt. lebonyolításában megvalósult 
Pécs–Dombóvár KÖFI berendezés kiépí-
tése projekttel együtt egységes, korszerű 
forgalomirányító rendszer valósult meg a 
Pusztaszabolcs–Pécs vonalszakaszon. 
Így a 40. számú vasútvonal TEN-T törzs-
hálózati és átfogó hálózati elemeinek több 
mint 170 kilométerén segítik korszerű 
informatikai eszközök és technológiai 
rendszerek a forgalomirányítás hatékony, 
biztonságos megvalósítását.

A vasútvonal bemutatása, 
a beruházás előzményei

A 40. számú, Budapest–Pécs vasútvonal 
megépítése 1883-ra tette lehetővé a Bu-
dapest és Pécs közötti vasúti közlekedést. 
Kicsit több mint 100 évet kellett várni arra, 
hogy a több fázisban elkészült villamosítás 
eredményeként a teljes vonalon villamos 
vontatás váltsa le a dízelüzemet (1985). A 
Budapest és Pusztaszabolcs közötti két-
vágányú pályaszakasz, valamint a Pusz-
taszabolcs és Pécs közötti egyvágányú 
pálya állapota egyre nehezebben tette 
lehetővé a versenyképes eljutási idők biz-
tosítását. Az elővárosi szakasszal együtt 
az ország nyolcadik legforgalmasabb vas-
útvonalaként több mint 6 millió utas kiszol-
gálását, valamint stratégiai ipari üzemek, 
mint a Dunai Finomító, Paksi Atomerőmű 
és a Dunaferr áruszállítási kapcsolatát 
biztosítja. A vasúti közlekedés fenntartha-
tósága, színvonalának fejlesztése érdeké-
ben a NIF Zrt. lebonyolításában az IKOP 
és a CEF (Connecting Europe Facility) 
jelentős forrásaiból újul meg a Kelenföld–
Pusztaszabolcs szakasz. Az elővárosi 
vonalat összesen öt különböző szerződés 
keretében modernizálják, a Kelenföld–
Százhalombatta pályaépítés 51,3 milliárd 
forintból, ugyanitt a biztosítóberende-
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A Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs KÖFI
zés és az ETCS L2 vonatbefolyásolás 
16,65 milliárd forintból épül ki, a Száz-
halombatta–Ercsi szakasz mintegy 13 
km-es teljesen új nyomvonal-vezetésű pá-
lyaépítését is magába foglaló infrastruktú-
ra-fejlesztési projektje 48,2 milliárd forin-
tért, az Ercsi–Pusztaszabolcs szakasz 38 
milliárd forintért, a Százhalombatta–Pusz-
taszabolcs szakasz biztosítóberendezé-
sének és ETCS L2 vonatbefolyásolásá-
nak projektje pedig 18,6 milliárd forintért 
valósul meg. Összesen tehát több mint 
170 milliárd forintból fejlődik az elővárosi 
szakasz, ugyanakkor a Pusztaszabolcs 
és Pécs közötti pálya fejlesztése még 
előkészítés alatt áll, a 2027-ig terjedő 
költségvetési időszak javasolt projektjei 
között szerepel. 

A forgalomszervezés támogatására, 
az egyvágányú szakasz forgalmi konf-
liktusainak feloldására, a vonatforgalom 
optimalizálására a vonal biztosítóberen-
dezései azonban már ma is lehetőséget 
nyújtottak. A Pusztaszabolcs (kiz.) – Pécs 
(kiz.) szakasz 21 állomásából 19 szolgá-
lati helyen Domino 55 típusú biztosítóbe-
rendezés üzemel, amelynek felülvezérlési 
lehetőségei, távvezérlő alapkapcsolása 
több mint 20 éve rendelkezésre áll, azaz 
már bizonyított technológiával lehetséges 
a vasútállomások központi forgalomirányí-
tásba vonása a Prolan ELPULT D55 felül-
vezérlő berendezésével.

A MÁV Zrt. 2016-ban saját forrásból 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás kere-
tében pályáztatta meg a Pécs–Dombóvár 
szakasz KÖFI rendszerének kiépítését. A 
pályázaton az R-KORD Kft. és a Prolan 
Zrt. által alkotott ZENGŐ-2016 Konzor-
cium nyerte el a munkát nettó 2 milliárd 
530 millió forintos vállalkozási díjért. A 
szerződés aláírása 2016. december 5-én 
történt meg.

A Pusztaszabolcs–Dombóvár sza-
kasz KÖFI rendszerének megvalósításá-
ra pedig a NIF Zrt. írt ki közbeszerzési 
eljárást 2017-ben. A pályázat nyertesei 
ugyancsak az R-KORD Kft. és a Prolan 
Zrt. lettek, ezúttal a SÁRVÍZ Konzorcium 
tagjaiként. 2017. december 18-án 7 milli-
árd 360 millió forint összegben írták alá a 
projektszerződést.

A 175 km hosszú vasúti szakaszon 
összesen tehát kevesebb mint 10 milli-
árd forintból komplex technológiai rend-
szer fejlesztés valósulhatott meg köz-
ponti forgalomirányítással, valós idejű 
utastájékoztatással, távközlési rendsze-
rek korszerűsítésével és a kapcsolódó 
erősáramú rendszerek távvezérlésével.

A PÉCS–DOMBÓVÁR KÖFI 
PROJEKT

Biztosítóberendezési munkák
A MÁV Zrt. által megrendelt munkák ke-
retében legfontosabb cél a biztosítóbe-
rendezések távvezérlési lehetőségének 
megteremtése, ezzel együtt a központi 
forgalomirányítás (KÖFI) megvalósítása 
volt. A projektben 7 állomáson (Vásáros-
dombó, Sásd, Godisa, Abaliget, Bük-
kösd, Bicsérd és Mecsekalja-Cserkút) a 
meglévő Domino 55 biztosítóberendezés 
átalakítását, illetve illesztő alapkapcso-
lással történő kiegészítését kellett meg-
tervezni, kivitelezni, míg két állomáson 
(Dombóvár és Szentlőrinc) gondoskodni 
kellett a központi forgalomellenőrzéshez 
szükséges vágányfoglaltsági, vonatközle-
kedési információk rendelkezésre bocsáj-
tásáról. A projekt költségvetése nem tette 
lehetővé az állomási áramellátó berende-
zések cseréjét, így csupán a távvezérlő 
berendezés működéséhez szükséges 48 
VDC feszültségszintű áramellátás kiegé-
szítése történt meg. A biztosítóberende-
zési távvezérlő ELPULT szekrények tele-
pítése mindenütt a jelfogó helyiségben 
történt meg.

A vonalszakasz KÖFI központjaként 
a MÁV Zrt. Pécsett a Pályavasúti Terüle-
ti Igazgatóság épületét jelölte ki, ahol a 
KÖFI berendezések számára új áramel-
látás települt, szerverhelyiséget jelöltek 
ki, valamint meglévő irodák átalakításával, 
építészeti felújításával, megfelelő bebúto-
rozásával létrejött egy korszerű forgalom-
irányító központ.

A forgalomirányító központ Dombóvár 
végponti oldalának, Dombóvár elága-
zásnak, Szentlőrincnek, és Pécs kez-
dőponti oldalának forgalomellenőrzését 
is ellátja. A forgalomellenőrző rendszer 
különlegessége, hogy mechanikus biz-
tosítóberendezéssel rendelkező állomá-
sokon is (Dombóvár, Szentlőrinc, Pécs) 
– tisztán szoftveres fejlesztésnek kö-
szönhetően – biztosított az automatikus 
vonatszámkövetés, annak ellenére, hogy 
ezeken az állomásokon csak kis számú 
foglaltság ellenőrzéssel ellátott vágány-
szakasz állt rendelkezésre.

Az ElpultD55 rendszer folyamatos on-
line kapcsolatban van a MÁV Zrt. Pass2 
szerverével, amely valós idejű napi menet-
rendi adatokat küld a központnak. Ennek 
segítségével a teljes vonalszakaszon biz-
tosított az automatikus vonatszámkövetés. 
A vonalszakasz rendszerhatárain az 
ElpultD55 rendszer felkészült arra, hogy 
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majd egyszer a MÁV FOR rendszerével 
kapcsolatot tartva vonatszámátadást és 
engedélykérést biztosítson a szomszédos 
FOR rendszerbe vont állomásokkal.

A rendszer a Prolan ElpultD55 rend-
szerében már több helyen alkalmazott 
automatikus programokkal támogatja a 
kezelők munkáját. A gépi engedélykérés 
a KÖFI kezelők számára minden irány-
ban kiépítésre került, így a kézi naplózás 
elhagyására megvan a lehetőség. Az 
utastájékoztatás automatizálása már alap-
vető követelmény a KÖFI központokban, 
a beállított vágányutak, vagy a betárolt 
programok alapján az utastájékoztató 
rendszer mindig a megfelelő vágányt jelzi 
az utasok felé.

Távközlési rendszerek kiépítése
A korszerű forgalomirányításhoz elenged-
hetetlen a megbízható távközlési beren-
dezések telepítése, üzembe helyezése 
is, így a Pécs–Dombóvár projekt kereté-
ben állomási diszpécseri berendezések 
(Schauer IRCS) telepítése történt meg, 
redundáns átviteltechnikai berendezések-
kel, valamint jelentéstároló és archiváló 
berendezéssel együtt. A távközlési hálózat 
átviteli közegét a már korábban telepített 
optikai kábelhálózat biztosította, így új ká-
bel építésére nem volt szükség, azonban 
az új távközlési berendezések számára az 
áramellátást fejleszteni kellett.

Erősáramú rendszerek
Figyelembe véve, hogy a vasútvonal 1985. 
évi teljes villamosítása után nem épült 
felsővezetéki energiaellátás távvezérlő 
rendszer, a központi forgalomirányítás 
megvalósításával együtt elnéptelenedő 
állomások felsővezetéki szakaszolóinak 
távvezérlésére is megoldást kellett talál-
ni. Az addig kézi működtetésű szakaszo-
lókat villamos szakaszolóhajtással kellett 
felszerelni, valamint a dombóvári FET 
központból biztosítani kellett azok távve-
zérlését.

Azonban nem csupán a felsővezeté-
ki energiaellátás távvezérlése, hanem a 
kisfeszültségű rendszerek távfelügyelete 
is megoldandó feladatként jelentkezett, 
a térvilágítás akár vonat általi, menetrend 
alapú vezérelhetőségét, továbbá a vál-
tófűtési rendszer kiépítése után annak 
távfelügyeletét is meg kellett valósítani, 
így biztosítva az utasforgalom, valamint a 
vonatforgalom biztonságos lebonyolításá-
nak feltételrendszerét.

Az újonnan telepített berendezések 
megbízható villamosenergia-ellátása 
érdekében a közüzemi csatlakozási tel-
jesítmények felülvizsgálata, bővítése, a 
fogyasztásmérő helyek korszerűsítése 
szintén a vállalkozás terjedelmét bővítette.

Tűz- és vagyonvédelem
Az állomások távvezérlése, forgalmi szol-
gálattevő nélküli üzeme indokolja, hogy a 
szolgálati helyek tűz- és vagyonvédelme 
a KÖFI központba visszajelentve, vala-
mint a szükséges átjelzések megvalósí-
tásával a projekt keretében kiépüljön. Az 
állomásokon betörés- és behatolásjelzők 
telepítésével, passzív biztonságtechnikai 
eszközök telepítésével, illetve az adatát-
viteli rendszer felhasználásával sikerült a 
követelménynek megfelelni.

A projekt lebonyolítása
A 2016. decemberi szerződéskötést kö-
vetően a tervezési munkák azonnal meg-
kezdődtek, a projekt megvalósítására 16 
hónap állt a ZENGŐ-2016 Konzorcium 
rendelkezésére. Az első jelentősebb mér-
földkő 2017 júniusában teljesült a távve-
zérlő berendezések gyártóművi átadásá-
val, majd 2017 szeptemberére teljesült 
valamennyi szakterület tervcsomagjának 
a jóváhagyása, a szükséges létesítési 
engedélyek megszerzésének kötelezett-
sége is. Mindez azt is jelentette egyben, 
hogy a műszaki megvalósításra a fennma-
radó 7 hónapban, intenzív munkával kel-
lett sort keríteni.

2017. november 15-re a Konzorcium 
teljesítette a Dombóvár–Szentlőrinc sza-
kasz biztosítóberendezési és távközlési 
munkáit, majd 2017. december 12-re az 
adatátviteli, FET, térvilágítás-vezérlési és 
váltófűtési munkarészeket is, a próba-
üzem ezen szakágak esetében megkez-
dődhetett. A Szentlőrinc–Pécs szakasz és 
a KÖFI központ munkálatait 2018 márciu-
sára sikerült teljesíteni, ekkorra már ren-
delkezésre állt az üzemi próba kiértékelé-
si jegyzőkönyve is, amely alapján 2018. 
február végén a forgalomszabályozó 
próbaüzem (korlátozott szolgáltatási szin-
tű forgalom) is megkezdődhetett. 2018. 
március 29-én a végleges alkalmassági 
tanúsítvány kiállítása is megtörtént a KÖFI 
rendszerre, így a műszaki átadás-átvétel 
2018. április 12-én lezárulhatott. 

A projekt egyik legnagyobb kihívását 
a meglehetősen szigorú megvalósítási 
ütemezés mellett az jelentette, hogy a 
központi forgalomellenőrző rendszerben 
a távvezérlésbe be nem vont állomások 
esetében is biztosítani kellett a vonatok, 
ezzel együtt a vonatszámok megbízható 
követését, hogy a vonalszakaszon végig 
haladó szerelvények gépi követése em-
beri beavatkozás nélkül megtörténjen, a 
kapcsolódó kényelmi szolgáltatások mint 
a menetgrafikonon a keresztezések előre-
jelzése, az esetleges menetrendtől eltérő 
közlekedtetések jelentette konfliktushely-
zetek feloldása a forgalomszervezés alap-
elveinek betartásával megvalósulhasson.

A PUSZTASZABOLCS–DOMBÓVÁR 
KÖFI PROJEKT

Biztosítóberendezési munkák
A NIF Zrt. projektjében – köszönhetően 
az IKOP forrásból biztosított jelentősebb 
finanszírozási lehetőségnek – valamennyi 
szakág esetében teljesebb, magasabb 
műszaki tartalmú beruházást lehetett 
végrehajtani. A fejlesztés 12 vasútállomás 
(Szabadegyháza, Sárosd, Nagylók, Sár-
bogárd, Rétszilas, Simontornya, Tolnané-
medi, Pincehely, Keszőhidegkút-Gyönk, 
Szakály-Hőgyész, Kurd, Döbrőköz) 
Domino 55 biztosítóberendezésének 
felülvezérlési követelményét tartalmazta, 
és ebben a projektben már lehetőség nyílt 
a meglévő biztosítóberendezési áramellá-
tások cseréjére is, PowerQuattro gyárt-
mányú MPQ berendezésekre.

Ellenmenet- és utoléréskizárás
A távvezérlés magával vonta azt a köve-
telményt is, hogy a vasútvonal csatlako-
zó mellékvonalai felé vonatutolérés és 
ellenmenet-kizáró berendezés épüljön 
(hiszen a KÖFI állomásokon nem lesz, 
aki megfigyelje, hogy a vonat zárjelzővel 
megérkezett), így Sárbogárd–Aba-Sár-
keresztúr, Keszőhidegkút-Gyönk–Tamási 
és Rétszilas–Mezőfalva-elágazás állo-
másközökben R-Blokk ellenmenet- és 
vonatutolérés-kizáró biztosítóberende-
zés létesült Frauscher ACS2000 ten-
gelyszámlálókkal. Az R-Blokkot, mint 
az R-Kord Kft. által fejlesztett – jelenleg 
már MÁV Zrt. TEBI jóváhagyással és a 
Certuniv Kft. által kiadott végleges alkal-
massági tanúsítvánnyal rendelkező – új 
rendszert egy önálló cikkben tervezzük 
bemutatni; itt csak a Pusztaszabolcs–
Dombóvár szakaszon előforduló egyedi 
megoldásokat, jellegzetességeket és 
specialitásokat ismertetjük.

Az R-Blokk alkalmazása magában 
foglalta annak kockázatát, hogy Sárbo-
gárd és Aba-Sárkeresztúr között került 
sor a prototípus létesítésére; egy új biz-
tosítóberendezés-típus első alkalmazása 
szükségszerűen az élesztés hosszabb 
időtartamával jár és kisebb-nagyobb, a 
tapasztalatok alapján történő kapcsolás-
módosításokat von maga után. Szeren-
csére mind az R-Kord Kft., mind a terve-
zést kézben tartó Prolan Zrt. az R-Blokk 
bevezetése érdekében felvállalta ezt a 
kockázatot.

Aba-Sárkeresztúr nem biztosított, az 
R-Blokk létesítése előtt ellenmenet- és 
utoléréskizárással egyik irányba sem ren-
delkező állomás, amelyen csak a forgalmi 
szolgálattevő teljesít szolgálatot. Az állo-
más végponti váltóit és jelzőit a forgalmi 
irodából, mechanikus állítással kezelik. A 
kezdőponti (sárbogárdi) oldal helyszíni ál-
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lítású váltókkal és a forgalmi irodától közel 
egy km-re távolságra levő őrhelyről kezelt 
alak bejárati jelzővel és annak előjelzőjé-
vel rendelkezik. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a mellékvonali mértékkel mérve sűrű 
tehervonati közlekedés mellett egy vonat-
keresztezés lebonyolítása majd’ félórás 
időtartamot jelent; ennek abból a szem-
pontból van jelentősége, hogy célszerű 
lett volna most, az ellenmenetkizárás 
létesítésével egyidejűleg némi jelzőbe-
rendezés-korszerűsítés (pl. a keresztnél 
állítandó váltó villamos központi állításba 
kötése, fény bejárati jelző létesítése stb.).

A prototípus próbáját Sárbogárd ál-
lomás jelfogótermében tartottuk: egy 
vendégállványra szereltük fel az aba-
sárkeresztúri áramköröket, egy vendég-
sínre az ottani tengelyszámláló fejet. Első 
lépésként helyi optikai szállal való össze-
köttetéssel végeztük a próbákat. A követ-
kező lépéseket folyamatosan „nehezített 
pályán” kellett megtenni: az állomásköz-
ben létesítendő optikai kábelt a GSM-R 
2. építés késleltette és így ideiglenesen, 
a sárbogárdi bejárati jelző mellett állított 
JT-szekrényben elhelyezett modemmel 
oldotta meg az R-Kord Kft. a feladatot. 
Még nagyobb problémát jelentett, hogy 
üzembe helyezés előtt néhány nappal 
az éppen elkészült, Aba-Sárkeresztúr 
állomás területén csöves alépítménybe 
épített rézerű és optikai kábelhálózatot az 
aknákban felszabdalták és ellopták. 

Mezőfalva-elágazásban a MÁV sze-
repvállalásával új Domino 55 berendezés 
telepítése is megvalósult, ezzel a forgalmi 
személyzet kiváltása is megtörténhetett a 
korábban évszázados lemaradást felmu-
tató, kedvezőtlen megközelítésű és kom-
fortú szolgálati helyen. Itt, azaz Mezőfal-
va-elágazás és Rétszilas között létesült a 
második R-Blokk berendezés, amelynek 
tervezéséhez elegendő volt csupán az 
alapkapcsolás alkalmazása, hiszen két 
Domino55 között létesült – azaz bizton-
ságigazolás készítésére sem volt szükség. 
Mégis, ebben az állomásközben történt 
meg az a szakmai szempontból talán meg-
mosolyogtató, de tanulságos eset, hogy a 
zavartalanul lefutott műszaki próbaüzem 
(sötétüzem) utolsó napján rejtélyes módon 
minden, Rétszilasra beérkező vonatnál el-
maradt a visszablokkolás – de csak akkor, 
ha a vonat a mezőfalvi irányú átmenő fővá-
gányra járt be. Az R-Blokk visszablokkolá-
sának feltétele ugyanis, hogy a vonal fog-
lalt állapota mellett legyen szabadra álló 
(vagy legalább hívójelzést mutató) bejárati 
jelző. A kapcsolást a tervező a sárbogárdi-
hoz teljesen hasonló módon alakította ki; 
ott pedig a vonat mindig kitérőbe, azaz s2 
fénnyel jár be az állomásra, megfelelő volt 
tehát a szabad jelzést az s2 beolvasásá-
val tárolni. Mivel a sötétüzem szinte teljes 

időtartama alatt pályafelújítás miatt az át-
menő fővágány ki volt zárva a forgalomból, 
a tervezési hibára – a vágány forgalomba 
helyezéséig – nem is derült fény. Ez a pél-
da rávilágít arra, hogy milyen nagy jelentő-
séggel bír a tervek és a berendezés mind 
műszaki, mind funkcionális szempontú 
felülvizsgálata.

A vonalszakasz harmadik R-Blokk be-
rendezése is tartogatott kihívást: ellenme-
net- és utoléréskizárás a magyar vasúthá-
lózaton eddig csak olyan állomásközben 
létesült, ahol mindkét állomáson (helyben, 
vagy a KÖFI-ben) dolgozik a menetirány 
kezelésével és az állomásközt fedező jel-
ző szabadra állításával megbízott forgalmi 
személyzet. Tamási azonban személyzet 
nélküli állomás, ahol a heti-havi rend-
szerességgel ott megforduló kiszolgáló 
tehervonat személyzete kezeli a váltókat. 
Mivel a menetiránnyal kapcsolatos keze-
lések forgalmi szolgálattevői feladatok, 
célszerűnek tűnt ezeket a keszőhidegkút-
gyönki fszt. (illetve a KÖFI irányító) tevé-
kenységévé tenni. Ezért a Tamásiban 
állított fedezőjelzővel, valamint a menet-
iránnyal kapcsolatos kezelő- ás visszaje-
lentő szervek is a keszőhidegkúti pulton 
nyertek elhelyezést, de minden kezelés 
olyan, mintha Tamásiban hajtanák végre: 
a Frauscher ACS2000 szabad csatorná-
it felhasználva lehet a menetirányváltás, 
jelzőállítás és jelző megálljra kapcsolás 
kezeléseket végrehajtani. Előbbi kettőnél 
a két csatorna együttes működése, utób-
binál pedig bármely csatorna működése 
aktiválja a kezelést. Ugyanezen csatornák 
visszajelentő irányban is felhasználásra 
kerültek. A Tamásival kapcsolatos kezelé-
seket és visszajelentéseket a KÖFI-ből is 
ki lehet adni, illetve ott is megjelennek. A 
Tamásiban szükséges hibaelhárítás meg-
könnyítése és a visszajelentő csatornák-
kal való takarékoskodás (alaphelyzetben 
2×8 csatorna áll átviteli útként rendel-
kezésre és így a pótvörös számára nem 
maradt volna átviteli út) érdekében az ál-
lomásköz-fedező jelző LED-es optikákat 
kapott.

D55 cserék
Jóllehet a közbeszerzési dokumentáció-
ban a jelfogó állványok felújítása szerepelt 
Rétszilas és Simontornya állomások ese-
tében mint elvégzendő vállalkozói feladat, 
azonban a helyszíni adottságok, a vasúti 
forgalom folyamatos fenntartásának kö-
vetelménye hamar rámutatott arra, hogy 
más megoldást kell keresni. A döntés e 
két állomás esetében új jelfogó termek 
építése lett, részben korábbi várótermek 
és üzemi helyiségek felhasználásával. 
Ennek megfelelőn két, szinte teljesen új 
Domino 55 berendezéssel gazdagodott a 
két állomás, ami nem kis építészeti felada-
tot is jelentett.

Forgalomirányító Központ
A Pusztaszabolcs–Pécs vonalszakasz 
integrált távvezérlő központja a MÁV Zrt. 
Pécs Pályavasúti Területi Igazgatóság 
épületében lett kialakítva. A távvezérlő 
központ a mai korszerű igényeknek meg-
felelően lett kialakítva. A kialakított mun-
kahelyek ergonómiailag és funkcionálisan 
is megfelelnek a mai kor igényeinek.

A vonalszakasz vasútállomásainak 
kezelése a Prolan ElpultD55 felülvezérlő 
szoftver kezelőfelületén keresztül való-
sul meg. A háttérben elhelyezett szerver 
modulok hangolják össze a különböző 
vasúttechnológiai rendszerek adatait egy 
komplex irányítói felületre.

A rendszer már több helyen alkalma-
zott automatikus programokkal támogat-
ja a kezelők munkáját. A gépi engedély-
kérés a KÖFI kezelők számára minden 
irányban kiépítésre került, így a kézi nap-
lózás elhagyására megvan a lehetőség. 
Az utastájékoztatás automatizálása már 
alapvető követelmény a KÖFI központok-
ban, a beállított vágányutak, vagy a betá-
rolt programok alapján az utastájékoztató 
rendszer mindig a megfelelő vágányt jelzi 
az utasok felé.

Az ElpultD55 rendszer folyamatos on-
line kapcsolatban van a MÁV Zrt. Pass2 
szerverével, amely valós idejű napi me-
netrendi adatokat szolgáltat a központ 
számára. Ennek segítségével a teljes 
vonalszakaszon biztosított az automa-
tikus vonatszámkövetés. A vonatszám 
követésen felül a PASS2-es rendszer-
ből folyamatosan érkeznek a járművek 
vonatösszeállítási, készrejelentési adatai, 
illetve az adott vonatokhoz tartozó állo-
másonkénti fogadóvágány információk. 
A közlekedő vonatokról ezen informáci-
ók lekérhetők, így a forgalmi személyzet 
tagjai azonnali döntéseket hozhatnak. A 
vonatadatok mellett egy QR kód jelenik 
meg a mozdonyvezető telefonszámával, 
amelyet mobil telefonnal beolvasva azon-
nali telefonhívás kezdeményezhető.

A vonalszakasz rendszerhatárain az 
ElpultD55 rendszer felkészült arra, hogy 
majd egyszer a MÁV FOR rendszerével 
kapcsolatot tartva vonatszámátadást és 
engedélykérést biztosítson a szomszédos 
FOR rendszerbe vont állomásokkal.

A Prolan ElpultD55 felülvezérlő szoft-
ver több kényelmi funkciót szolgáltat az 
üzemirányítás számára. A rendszer el-
sődleges feladata a vasútállomások D55 
biztosító berendezéseinek távvezérlése, 
de ezen felül a vonalszakasz forgalmi ter-
vezhetőségének bővítése is. A rendszer 
a menetrend és az aktuális közlekedési 
szituáció alapján a teljes vonalszakaszra 
kiértékelést végez. Ezen kiértékeléseket 
figyelembe véve online menetgrafikonon 
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jeleníti meg a menetvonalakat, illetve az 
esetleges közlekedési konfliktusokat.

Az elmúlt évek legnagyobb fejlesztése 
az automatikus vagy menetrend szerin-
ti vonatközlekedtetés megvalósítása. A 
diszpécser a D55-ös biztosító berendezé-
sekkel ellátott vasútállomásokat közvetlen 
beavatkozás nélkül is tudja táv kezelni. Az 
automatikus és a menetrend szerinti vonat 
közlekedtetést automaták segítségével 
végzi a rendszer. A kezelő választhatja ki, 
hogy melyik megoldást alkalmazza. Me-
netrend szerinti vonatközlekedtetés ese-
tén a rendszer a mentrendi adatok alapján 
kiértékeli a közlekedési szituációkat ezen 
szituációk alapján automatikusan beter-
vezi a szükséges kezeléseket tartalmazó 
automata csomagokat, majd a feltételek 
teljesülése esetén személyi beavatkozás 
nélkül kiadja a szükséges kezeléseket. A 
rendszer ezen funkció segítségével lehe-
tőséget biztosít a forgalmi személyzet szá-
mára, hogy egy időben több állomást ke-
zelhessen, vagy ezen időszak alatt egyéb 
vasúti feladatot lásson el.

A KÖFI központ a Pécs–Dombóvár pro-
jekthez hasonlóan Pécs Vasútigazgatóság 
épületében kapott helyet, ugyanakkor 
a ház sajátosságai nem tették lehető-
vé, hogy mindkét szakasz távvezérlése 
egyetlen helyiségből valósuljon meg, így 
az épület egy másik szárnyában, a koráb-
ban, 2017-ben létesített KÖFI központtal 
megegyező kialakítású iroda létesült. Így 
két helyiségből ugyan, mégis a Pályavas-
úti Területi Igazgatóságról mint egységes 
KÖFI központból irányítják a vasútvonal 
forgalmát.

A forgalomirányító központ ezzel a 
projekttel Dombóvár kezdőponti olda-
lának forgalomellenőrzését is ellátja. A 
Pécs–Dombóvár KÖFI projektben forga-
lomellenőrzésbe vont Dombóvár végponti 
oldalával együtt így az állomás vonatfoga-
dásra alkalmas részei teljes egészében 
a forgalomellenőrző rendszerbe vonásra 
kerültek, ezáltal a Dombóvár állomáson 
áthaladó vonatok a Pécs–Dombóvár 
KÖFI projekt során elvégzett fejlesz-
tésnek köszönhetően automatikusan 
áthaladtadhatók az üzemirányítók között 
megvalósított gépi engedélykérés segít-
ségével. 

A projekt része ezenkívül Pusztasza-
bolcs állomás készülő SIMIS IS beren-
dezéséből nyert információk alapján az 
állomás objektumainak teljeskörű vissza-
jelentése is. Ezt a vállalást a Prolan még 
nem végezte el, a SIMIS berendezés el-
készülését követően lesz erre lehetősé-
günk. A SIMIS berendezés nem közvetle-
nül fog kapcsolódni a Pécs KÖFE/KÖFI 
rendszerhez, hanem a két rendszer a 
FOR rendszeren keresztül fog kommuni-

kálni egy Pusztaszabolcs állomásra tele-
pített FORSZG számítógép segítségével. 
A pusztaszabolcsi FORSZG számítógép 
a pusztaszabolcsi SIMIS berendezés-
ből gyűjtött adatokat fel fogja küldeni a 
FOR rendszerbe, majd ezt az informáci-
ót a Pécsi KÖFE/KÖFI rendszer a FOR 
rendszeren keresztül fogja megkapni, 
és ezen információ alapján fogja végezni 
a KÖFE/KÖFI rendszerben Pusztasza-
bolcs állomás objektumainak megjelení-
tését. Pusztaszabolcs és Szabadegyháza 
állomás között gépi engedélykéréssel a 
vonatszám információk átadhatók lesznek 
a KÖFI/KÖFE rendszer és a pusztasza-
bolcsi SIMIS berendezés között a FOR 
rendszer segítségével.

Ismert lyuk a rendszerben, hogy a 
Pécs–Dombóvár projektben Godisa ál-
lomás KÖFI rendszerbe vonásának lehe-
tőségét megteremtettük mind műszaki, 
mind tanúsítási szempontból, azonban 
mivel Komló felé az ellenmenet-biztosítás 
nincs kiépítve, ténylegesen nem kezel-
hető helyi személyzet jelenléte nélkül az 
állomás. Az ellenmenet-biztosítás sajnos 
azóta sem épült ki, azonban a Prolan to-
vábbra is készen áll az állomás KÖFI rend-
szerbe vonására az ellenmenet-biztosítás 
kiépülése esetén.

Távközlési rendszerek építése
A Pécs–Dombóvár KÖFI projekthez 
hasonlóan folytatni kellett a távközlés 
diszpécseri rendszereinek telepítését 
az állomásokon és a KÖFI központban. 
A redundáns adatátviteli rendszer épp-
úgy, mint a megelőző projektben, a már 
meglévő optikai gerinchálózat felhasz-
nálásával épült ki, szorosan kapcsolód-
va a MÁV Zrt. IP/MPLS hálózatához.
A projektben új követelményként jelent 
meg a hangos utastájékoztatás telepí-
tésének kötelezettségén felül a távve-
zérelt állomások utasváróiban vizuális 
utastájékoztató kijelzők felszerelése, 
amelyek vandálbiztos tokozatban, Full 
HD felbontásban biztosítják a menetren-
di információk megjelenítését. Sárbogár-
don mint fontos elágazó állomáson kül-
téri kétoldalas perontáblák is létesültek. 
A számos, későbbiekben részletezett 
technológiai rendszer adatátviteli, kom-
munikációs igényeinek kielégítésére, 
a strukturált kábelhálózat kialakítására 
mind a megállóhelyek, mind az állomások 
területén alépítmények épültek megszakí-
tó létesítményekkel együtt, ami jelentős 
földmunkával együtt járó beavatkozást 
jelentett az állomások területén, különös 
figyelmet igényelve a folyamatos vonat- és 
utasforgalom biztonságos lebonyolítá-
sára, a veszély nélküli közlekedési utak 
fenntartására.

Erősáramú rendszerek
Villamos váltófűtés már korábban is üze-
melt a távvezérelt állomások felén, továb-
bi 6 állomás és 26 kitérő fűtését kellett 
a projektben megoldani, az ehhez szük-
séges felsővezetéki oszloptranszformá-
torok létesítésével, továbbá biztosítani a 
teljes váltófűtési rendszer távvezérlését 
Dombóvár FET központ váltófűtés ke-
zelőfelületéről. A felsővezetéki oszlop-
transzformátorok egyben a biztosítóbe-
rendezési áramellátás második, független 
betáplálását is szolgálják. Folytatni kellett 
az állomási kapcsolókertek, nyíltvonali fá-
zishatárok FET rendszerbeli integrációját, 
10 állomáson új hajtások felszerelésével, 
két állomáson a meglévők távvezérlésé-
nek kiépítésével. A térvilágítás menetrend 
alapú távvezérlése, valamint a villamos 
csatlakozási teljesítmények bővítése, a 
mérőhelyek felújítása ugyancsak a feladat 
részét képezte.

Technológiai kamerarendszer
Míg a MÁV Zrt. Pécs–Dombóvár KÖFI 
projektjében költségokokból elmaradt, 
addig a NIF Zrt. által indított eljárás ke-
retében kötelezően létesítendő műszaki 
berendezésként szerepelt a technológiai 
kamerarendszer. A vonalszakasz 12 állo-
másán és 6 megállóhelyén az utasforgal-
mi területek, valamint a váltókörzetek mint 
technológiai területek megfigyelésére, a 
forgalomszabályozó tevékenység támo-
gatására technológiai kamerarendszer 
létesült. A kamerák képe a pécsi KÖFI 
központban jelenik meg, a forgalomirá-
nyítók az erre rendszeresített kezelőfelü-
leten keresztül választhatják ki a szolgálati 
helyek, valamint a számukra releváns ka-
merák képeit. A peronokon, utasforgalmi 
területeken csőkamerák (összesen 114 
darab), a várótermekben dómkamerák 
(összesen 15 darab), míg a váltókörze-
tekben ún. PTZ, forgatható pozíciójú, 
nagyítható képű kamerák (összesen 25 
darab) létesültek, részben felsővezetéki, 
térvilágítási vagy kifejezetten a rendszer 
céljaira épített oszlopokon. A kamerák ré-
vén esetleges veszélyhelyzetek előzhetők 
meg, rendkívüli helyzetekben a kitérők ál-
lapota, helyzete, vonatvég-megfigyelés 
is lehetővé válik részletgazdag képeken 
keresztül. A MÁV előírásainak megfelelő 
adatrögzítés és külön jogosultsághoz kö-
tött archiváló munkahely is rendelkezésre 
áll a központban.

Tűz- és vagyonvédelmi rendszer
Az aktív és passzív biztonságtechnikai 
rendszerek telepítése ebben a KÖFI pro-
jektben is nélkülözhetetlen volt, amelyet a 
MÁV előírásainak és igényeinek megfele-
lő beléptető rendszer egészített ki, amely 
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kiterjed nem csupán a forgalmi irodákra, 
hanem a technológiai helyiségekre is. A 
várótermek nyitásának, zárásának au-
tomatizálását is meg kellett oldani a pro-
jekt keretében, így biztosított a vonatok 
közlekedéséhez illeszkedő nyitva tartás, 
valamint az esetlegesen, az automatikus 
zárás miatt bent ragadó utasok távozásá-
nak lehetősége is.

A projekt lebonyolítása
A 2017. decemberi szerződéskötést kö-
vetően az első jelentősebb mérföldkő a 
biztosítóberendezés-átalakítási tervek 
elkészítése volt. 2018. márciusra az en-
gedélyezési tervek elkészültek, májusra a 
létesítési engedély kiadása is megtörtént. 
Az előterv júliusra vált teljessé, a biztosí-
tóberendezés-távvezérlő berendezések 
gyártóművi átadás-átvétele 2018 novem-
berére lezárult. A távközlés esetében az 
együtemű kiviteli tervek már áprilisban 
rendelkezésre álltak, júniusra a jóváha-
gyást is megkapták, a külsőtéri és belső-
téri kivitelezés feltételei 2018 decemberé-
re biztosítottá váltak. 2018 végére a KÖFI 
központ építészeti munkái is befejeződ-
tek, az erősáramú feladatrészek rendszer-
terveit a tervezők jóváhagyásra benyúj-
tották, 2019. márciusra a gyártóműben 
a berendezések szerelése befejeződött.
A 2019. év jelentős megoldandó felada-
tot hozott a projekt életében. 2018 nov-
emberében ugyanis hatályba lépett a 
GSM-R rendszer II. ütemének vállalkozási 
szerződése, és mint kapcsolódó projekt-
tel az együttműködési kötelezettségnek 
eleget kellett tenni a KÖFI projektben is. 
A legfontosabb műszaki összefüggést az 
állomásokon, megállóhelyeken építendő 
kábelalépítményi, megszakító létesítmé-
nyi munkák jelentették, ugyanis a GSM-R 
II. projektben új optikai gerinchálózat és 
bázisállomások épülnek majd, amelyek 
kábelezési feladatait nehezítené, ha a 
KÖFI projektben azok figyelembevéte-
le nélkül épülnének meg az alépítményi 
elemek. A GSM-R II. projekt ütemezése 
szerint azonban a 40-es vonal kivitele-
zése mintegy két évvel későbbi időpont-
ban követi a KÖFI projektet, így a terve-
zői kapacitások átcsoportosítását és az 
egyeztetések intenzitásának növelését 
igényelte az együttműködés, amely végül 
is sikerrel zárult, és a KÖFI projekt figye-
lembe tudta venni a GSM-R II. projekt igé-
nyeit is. Mindezen egyeztetések, tervezői 
koordinációk a 18 helyszín esetében több 
hónappal tolták el a tervezett határidő-
ket, így a KÖFI projekt zárása 2020-ra 
csúszott, amelyet a megrendelő NIF Zrt. 
szerződésmódosítás keretében kezelt.
2019-ben a biztosítóberendezési átala-
kítások és távvezérlő berendezés szere-

lési munkák májustól megkezdődhettek, 
a berendezések helyszínre szállítása 
megtörtént, majd decemberre az üzem-
be helyezés feltételei is adottak voltak, a 
távvezérlés 2019. december 5-én hasz-
nálatbavételi engedélyt kapott a Vasúti 
Hatóságtól. A távközlési berendezések 
teljeskörűen, 2020. februárra készültek 
el az alapos, mindenre kiterjedő teszte-
ket, ellenőrzéseket követően. A projekt 
műszaki átadás-átvételi eljárása 2020. 
május 7-én zárult, a rendszer a 36 hóna-
pos jótállás időszakába lépett.

A beruházások jelentősége
A 40. számú vasútvonal 175 km-es sza-
kaszán létesített központi forgalomirányí-
tó rendszer eredményeként összesen 19 
vasútállomás távvezérlése vált lehetővé 
két központból, a távvezérlő berendezé-
seket jelenleg öt szakaszirányító kezeli. 
Összesen három állomáson teljesít szol-
gálatot továbbra is forgalmi szolgálatte-
vő: Sárbogárdon a tolatási műveletek, 
Rétszilason – Paks II. beruházás befe-
jezéséig – a 42. és 43. vonali kiszolgá-
lások, Godisán pedig a 47. vonal miatt. 
Biztosítóberendezést kizárólag a godisai 
szolgálattevő kezel. Jóllehet a távvezér-
lő berendezés ennél nagyobb mértékű 
hatékonyságnövelési lehetőséget bizto-
sít, azonban már első lépésben is több, 
mint 60 százalékos hatékonyságnövelés 
vált elérhetővé a rendszer átadásával, a 
menetrendvezérelt vonatközlekedtetési 
funkció kiteljesedésével pedig további je-
lentős támogatást kapnak a vonalszakasz 
irányítói. A KÖFE-KÖFI rendszer funkcio-
nalitásai nagy mértékben járulnak hozzá a 
felelős, valós idejű információkkal támo-
gatott döntéshozatalhoz, a vasúti közle-
kedés menetrendszerű lebonyolításához, 
az esetleges konfliktushelyzetek feloldá-
sához, továbbá a távvezérlés és az azzal 
együtt járó archiválás és mozifunkció ré-

vén a forgalmi szituációk rekonstruálásá-
hoz, oktatásához.

A KÖFI rendszerben mind a részletes, 
valamennyi biztosítóberendezési objektu-
mot megjelenítő, részletes vágányhálózati 
(lupe) képek, mind a létraképek, a több 
állomásra kiterjedő, a szakaszirányító 
hatáskörébe utalt távvezérlő képek elér-
hetők. A valamennyi vezérlésre, jelzésre 
kierjedő naplózási funkciók, valamint a 
vonatszámléptetésen és a gépi engedély-
kérésen alapuló fejrovatos napló vezetése 
mind a forgalmi szolgálat vezetőinek, mind 
a műszaki szakszolgálatok számára bizto-
sítja az ellenőrzési, felügyeleti tevékenység 
támogatását, a menetdiagram modullal 
a vonatközlekedés tényszerű információi 
grafikusan, míg a mozifunkcióval filmsze-
rűen is visszajátszhatók. Jóllehet a vasút-
vonal infrastrukturális feltételei az elővárosi 
szakasz kivételével további javításra szo-
rulnak, mégis a központi forgalomirányítás 
mint költséghatékony, korszerű, munka-
helyet és kiváló szolgáltatásokat biztosító 
eszköz nagymértékben járul hozzá a me-
netrendszerű és biztonságos közlekedés-
hez. A Prolan Zrt. KÖFE-KÖFI megoldásai 
a magyar vasúti hálózat több, mint egyötö-
dén biztosítják a zavartalan vasútüzemet, a 
fejlesztések folyamatosságával mind több 
kényelmi funkciót és egyedi megrendelői 
igényt kielégítve. Köszönjük megrende-
lőinknek, a MÁV Zrt.-nek, a NIF Zrt.-nek, 
valamint a mérnöki tevékenységet ellátó 
FŐBER Zrt.-nek, továbbá konzorciumi 
partnerünknek, az R-KORD Kft.-nek és 
alvállalkozóinknak, hogy közös erővel, szá-
mos nehezítő, előre nem látott körülmény 
ellenére is megvalósíthattuk a központi for-
galomirányító rendszerek kiépítését célzó 
komplex projekteket.

(Jelen cikk rövidített változata az 
InnoRail magazin 2020. szeptemberi 
számában jelent meg.)

Moderne Betriebsleittechnik auf der Strecke Pusztaszabolcs – Pécs
Das Fernsteuerungssystem Pécs – Dombóvár, das von MÁV zwischen 2016 und 2018 
durchgeführt wurde und das im 2019 in Betrieb genommene Fernsteuerungssystem 
Pusztaszabolcs – Dombóvár, das von NIF durchgeführt wurde, erschafft zusammen 
ein einheitliches, modernes Fernsteurungssystem mit Betriebssteuerzentralen 
auf der Strecke Pusztaszabolcs – Pécs. Der Artikel analysiert neben der komp-
lexen Darstellung der Investition auch die Teile der Fernmelde-, Starkstrom- und 
Sicherungsanlagenbereiche des Projekts, besonders auch die Spezilaitäten des 
Elpult-Systems und einigen Sicherungsanlagensubsystemen.

Modern CTC system on Pusztaszabolcs – Pécs railway line
The Pécs - Dombóvár CTC - as a MÁV project carried out between 2016 and 2018, 
and the Pusztaszabolcs – Dombóvár CTC as a NIF project, has gone into operation 
in 2019, provide a unified, up-to-date and complex central traffic control system on 
Pusztaszabolcs – Pécs line. This paper, beyond the complex introduction of the 
projects, analyses telecommunication, electrification and signalling aspects and 
shows some details of Elpult system and special interlocking subsystems.
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Bemutatkozik...*
Takács Károly,
a MÁV TRI Biztosítóberendezési osztályvezetője

Családunkban nagyapám volt vasutas, 
aki vonali tolatásvezetőként dolgozott a 
szolnoki csomóponton. Ő mesélt nekünk 
vasúti történeteket arról az időről, amikor 
még gőzössel jártak Szolnok és Vámos-
györk között. Ötéves koromban költöz-
tünk Albertfalvára, a lakótelepre, ahol az 
ablakunk az állomásra nézett, ami olyan 
volt számunkra, mint egy terepasztal, 
hiszen folyamatosan jöttek-mentek a vo-
natok. Emellett nyolcéves koromban kap-
tunk az öcsémmel egy vasútmodell start 
készletet is. Egyik osztálytársam édesap-
ja a kelenföldi vasúti szakközépiskolában, 
a Mechwartban tanított, ő ajánlotta, hogy 
legyek úttörővasutas a fiával együtt, akivel 
általános iskolai osztálytársak és jó bará-
tok voltunk, és aki most a Thales Austria-
nál biztber fejlesztő. 1984 és 1988 kö-
zött voltam kisvasutas – ez meghatározó 
időszak volt a szakmaválasztásomban. 
Berényi László és Tóth Péter csoport-
társa voltam; velük gyakorlatilag teljesen 
párhuzamosan haladt és halad a pályám; 
volt olyan jó időszak, hogy mindhárman 
itt, a TEB Központban dolgoztunk. Az Út-
törővasút vasútmodellező szakkörébe is 
jártam – amitől azóta sem szakadtam el 
teljesen, a lelkesedés azóta is megvan, 
noha terepasztal-építésre sajnos nem 
sok időnk van már.

Középiskolába nem a Mechwartba 
mentem, mint a többi szakkörös barátom; 
úgy spekuláltam, hogy gimnáziumból 

könnyebb lesz vasutas egyetemi kép-
zésre menni. A gimnáziumban azonban 
beleszerettem a kémiába is, ám mégis a 
BME Közlekedésmérnöki Kart írtam be az 
első helyre, bár mindkét helyre felvettek 
volna. Az egyetem első féléve így is nehe-
zen ment matekból, ami hidegzuhanyként 
ért – félévem ki is maradt miatta az akkori 
rendszer sajátosságai miatt. De nem ad-
tam fel, így később a közlekedésmérnöki 
szakirányon, a vasúti közlekedés tárgy-
körén belül az akkor újként induló nagy-
biztonságú számítógépes és hibrid rend-
szerek szubmodul tárgyait hallgathattam 
Tarnai tanár úrnál, olyan kiváló oktatók 
és vasúti szakemberek tolmácsolásában, 
mint Parádi Ferenc, Németh László, Bo-
ros István, Hőgye Sándor, Komócsin Zol-
tán vagy Kirilly Kálmán. Almásfüzitő-felső 
és Tata új elektronikus biztosítóberende-
zése ekkor épült, ami abszolút orientált 
a biztosítóberendezések felé. Tóth Péter 
már hamarabb végzett nálam Győrben, ő 
invitált a TEB Központba dolgozni. Sorom-
pós témáról írtam a diplomatervet Görög 
Béla mentorálásával, aki szintén ott dol-
gozott akkor. Jándi Péter volt a főmérnök, 
aki hozzájárult, hogy csak 1998 őszétől 
kezdjek ténylegesen a MÁV-nál dolgozni 
egy utolsó szabad nyarat követően.

Elkezdtem járni a terepet, különböző 
szakágaknál töltöttem időt: a pályánál, a 
gépészetnél, forgalmi és távközlési terü-
leten, végül több biztosítóberendezési 
szakaszon: a kőbánya-felsői csapattal 
Acsa-Erdőkürtnél egy sorompós kiága-
zás építési munkálataiba kapcsolódhat-
tam bele, a rákosi szakasszal voltam még 
viszonylag hosszabb időt, illetve a Keleti-
ben.

A sorkatonai szolgálat helyett 1999 
februárjától 15 hónapra polgári szolgála-
tos lettem egy budai gimnáziumban mint 
fizika-kémia szertáros. Jó viszonyban 
voltam a tanárokkal és a diákokkal is. A 
tanároknak nem volt idejük a fizikai és 
kémiai kísérleteket előkészíteni, ezzel 
szívesen foglalkoztam, sőt, sokszor be is 
mutathattam őket! Ez jó időszak volt, azt 
leszámítva, hogy hosszú időre kiestem a 
szakmámból. Félidőnél azonban Görög 
Béla bevont az akkor kifejlesztett MAS 
sorompó funkcionális vizsgálataiba, ami a 
szakmai feladat szempontjából számomra 
nagyon jó iskola volt.

A hegyeshalmi Elektra üzembe-
helyezési vizsgálataira, 2000 májusában 
tértem vissza a TEB Központba. Ehhez 
gyakorlatilag egész nyárra leköltöztünk 
egy vasúti vendégszobába, csak a hét-

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

végékre mentünk haza. Általában ketten 
voltunk lent Garai Zoltánnal, de Tóth Pé-
ter is rendszeresen kijött. A forgalmisták 
oktatása miatt sokszor kora délutánig 
nem tudtunk dolgozni, így ez idő alatt ala-
posan bejártuk a környéket, majd éjsza-
kába nyúlóan dolgoztunk. Izgalmas volt a 
hegyeshalmi rendező-pályaudvar kulcsos 
berendezésének illesztése, melynek 
olyan hosszú vonalzói is voltak, hogy – a 
behajlás miatti téves kezelhetőségeket 
kizárandó – külön alá kellett őket támasz-
tani. Ám ettől meg már szorult a vonalzó, 
de csak sikerült „megreszelni” az üzembe 
helyezésre.

Ezt követően pár évig nem épült Elekt-
ra, ezért más feladatokat kaptam. Ferenc-
város Keleti gurítóján több kisiklás volt a 
vágányfékeken, amelyek vizsgálatára fel-
kérték a TEB Központot, mert felmerült, 
hogy a sebességmérő kártya mér rosz-
szul. Kiderült, hogy főleg szemre és kézi 
üzemmódban működtetik a berendezést, 
így aligha a kártyákon múlt a dolog. Ala-
pos vizsgálódás után rájöttünk, hogy a 
vágányfék rendhagyó kopottsága okozta 
a kilépéseket, ami miatt olyan erők lép-
tek fel – főleg akkor, ha szabálytalanul 
ráfékeztek az adott szakaszon –, amik 
járműkiemeléshez vagy rosszabb eset-
ben siklásokhoz vezettek. Az ott készült 
felvételeket azóta is „szakmai horrorként” 
szoktam bemutatni a blokkmesteri tanfo-
lyamokon. A hőnfutásjelzők világába is 
belemerültem. Hanisch József, a téma 
szakértője már nyugdíjazás előtt állt, épp 
segítő kellett mellé, ezért odavezényeltek. 
A régi, elavult francia berendezések már a 
végüket járták a rossz alkatrész-utánpót-
lás miatt, a leszerelt berendezések alkat-
részeinek felhasználásával üzemeltettük 
a többit. Új koncepciót kellett kidolgozni 
hőnfutásjelzők telepítésére, amelyet ak-
kor Szeghy Péter koordinált. Hanisch 
Jóskával helyszíni bejárásokon pontosí-
tottuk, hogy mely szelvénybe javasoljuk 
az új berendezések telepítését. Kapott a 
MÁV két német berendezést (FÜS I. és II.) 
ingyen tesztelésre; ki is mentünk Német-
országba betanításra, majd beépítettük 
őket Tatabánya környékén (Vértesszőlős 
és Szárliget mellett). Jól működő, kor-
szerű berendezések voltak, csak rette-
netesen drága volt a szervizelésük. Kifo-
gástalanul működtek pár évig, de a hibák 
javításához nem volt szerszám, eszköz, 
alkatrész. Ezeket olyan drága lett volna 
beszerezni, hogy inkább hagyták, hogy 
egy idő után az enyészeté legyen.

A hőnfutásjelzős kitérő után az új építé-
sű, Zalalövő–Bajánsenye vonalszakasz, 
azaz őrségi vasút és Vecsés, Üllő, Monor 
állomások Elektra berendezéseinek vizs-
gálata következett. Emiatt szakítanom kel-
lett a hőnfutásjelzőkkel, pedig azt hittem, 
e témát viszem majd tovább. Sullay János, 
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a TEBI Biztber divízió vezetője azonban 
azt mondta, hogy a vizsgálókapacitás 
bővítése fontosabb, így visszatértem a 
biztosítóberendezésekhez. Az Őrségben 
már rutinná vált a vizsgálat, csak a távve-
zérlés volt újdonság, bár maga a hardver 
és a szoftver is fejlettebb volt már, mint a 
hegyeshalmi. A zalai részen, azaz Zala-
lövőtől Ukk felé már csak az átépített Za-
lacséb–Salomvár vizsgálatait végeztem, 
Ihász Jácinttal, aki akkor kezdett a MÁV-
nál, és a tehetsége már hamar megmu-
tatkozott. 2007–2008 környékén nekem 
Komárom, majd Győr és Pestszentlőrinc 
volt a feladatom. Komáromban is Ihász 
Jácinttal közösen dolgoztunk. Szerettem 
lejárni Komáromba, ahol már AKF, azaz 
Prolan gyártmányú elektronikus kezelőfe-
lület volt, a régi nagy BARCO monitorok 
helyett flat monitorok és grafikus kezelő-
felület. Ég és föld a különbség a kétféle 
megoldás között; az AKF-fel könnyebb a 
kezelés és a vizsgálat is, illetve új funkci-
ók is elérhetők lettek. Lehetőség nyílt a 
vizsgálati technológiánk fejlesztésére: az 
objektumvizsgálatokat és a vágányúti jel-
legűeket szétválasztottuk. A Thales-szel 
jól együttműködtünk, sok időt töltöttünk a 
bécsi laborban, ahol a vizsgálatok közben 
a berendezés mély lelkivilágával is egyre 
jobban megismerkedhettünk. Sokszor a 
tervezett protokollon felül is teszteltünk, 
inkább ottmaradtunk a laborban a sza-
badidőnk terhére, városnézés helyett. 
Ilyenkor kijöttek olyan extra hibák is, ami-
ket a normál tesztelés – a rutinszerű vizs-
gálatokra épülő technológia – nem ho-
zott volna ki. A rengeteg kezelés közben 
előfordulhatnak extrémebb tesztesetek 
és eredmények, amelyeket egy rutinos 
vizsgálónak fel kell ismerni és utána beha-
tárolni a lehetőségeinken belül. Ez izgal-
mas dolog és segíti a fejlesztést is, még 
ha a kivitelezők e felfedezéseknek ebben 
a fázisban már nagyon nem örülnek. De 
ezért is vannak a TEB Központban fejlesz-
tőmérnökök, mert a munkánk ezen része 
szorosan kapcsolódik a fejlesztésekhez.

Győr volt az első Elektra 2, ami iga-
zán nagy állomási berendezés, ráadásul 
GYSEV kapcsolódásokkal. A technológi-
ánkon is csiszoltunk, a laborban immár 
a bitek szintjén láthattuk a működést; a 
projektálási lehetőségeket előzetesen 
megtekinthettük, így az egyes változato-
kat össze lehetett hasonlítani. Miközben 
törekszünk a rendszer egyre mélyebb 
megismerésére, bizonyos vizsgálatokkal 
az okafogyottság miatt felhagytunk, ha-
tékonyak próbálunk lenni. A kollégák a 
Siemens és a Thales berendezéseket ma 
már olyan mélységben ismerik, hogy sok 
esetben a fejlesztők a mi tanácsainkat 
kérik. Ma már alapvető elvárásunk, hogy 
az elektronikus biztosítóberendezések 
projektálásakor is jelen legyünk annak 

érdekében, hogy olyan berendezést kap-
junk, ami funkcionális és biztonsági szem-
pontból a lehető legprofesszionálisabb. 
A gyártóknak e mélység megismertetése 
már nem mindig érdeke, főleg, hogy ilyen 
részletes ismeretekkel az új berendezés-
teszteknél a korábbi berendezésekben 
eddig rejtve maradt hibák jöhetnek elő. 
Ezeket csak akkor javítják utólag, ha a 
gyártói felelősség körébe tartozik; ha 
nem, akkor nem, vagy csak nagyon ne-
hezen lehet ezt elérni. De ennek eredmé-
nyeképp az új projektekhez már mindig 
egy jobb berendezést hoznak, és mi is el-
lenőrizzük a régi hibák megoldását. A gör-
getett hibák nálunk nem vesznek a feledés 
homályába, amíg az erre emlékező szak-
emberek a mi kötelékünkben dolgoznak.

A prototípus Scheidt & Bachmann so-
rompó vizsgálata, amit a Dunántúli Kft. 
Balatongyörökön telepített, extrém sokáig 
tartott: 2005 és 2007 között rengeteget 
dolgoztunk ott. A Dunántúli Kft. mindent 
megtett, hogy ez az időszak minél ha-
tékonyabban és jó körülmények között 
teljen, ezért nosztalgiával gondolok erre 
az időszakra. A berendezésnek nem volt 
megfelelő specifikációja, működési le-
írása, csak a projektálásról volt gyártói 
dokumentum, így a vizsgálattal tártuk fel, 
hogy is működik a rendszer. Bemeneti szi-
tuációkat dolgoztunk ki és néztük a reak-
ciókat; ez nagyon izgalmas időszak volt. 
Ezen vizsgálatokra és az időközben meg-
kapott gyártói kiegészítésekre alapozva 
már lehetett engedélyezni, a berendezés 
elterjedt és bevált.

Kicsit visszakanyarodva egy koráb-
bi időszakra: 2002 és 2004 között az 
ETCS L1 vizsgálat is feladatom volt az 
Őrségben, ami rengeteg helyszíni és 
mozdonyos vizsgálattal járt. Három Csör-
gővel jártunk le-föl a vonalon. Igyekeztem 
minden munkámat úgy felfogni, hogy van 
értelme és a projektnek lesz jövője. Az 
utolsó vizsgálatok után 2004-ben le is 
tudtuk írni, hogy az ETCS rendszert üze-
meltetésre javasoljuk. Az őrségi ETCS 
decentralizált volt, ami a karbantartást 
megnehezítette, hiszen mindent csak 
helyben, terepen lehetett orvosolni. A 
rendszer által megvalósított biztonsági 
szint és átjárhatóság azonban látható 
volt. De azóta eltelt 17 év… A hegyes-
halmi vonal ETCS L1 rendszere komple-
xebb kiépítettségű, hiszen térközös és 
kétvágányú a pálya, illetve az állomások 
túlnyomórészt centralizáltak lettek. Funk-
cionalitásában is gazdagodott, megjelent 
a háromszekciós menetengedély, azaz a 
rendszer lehetőségei itt jobban kijöttek. 
Éveken át folyamatosan vizsgáltuk, mert 
rengeteg gyerekbetegséggel küzdött. 
Tél lett, azután nyár, majd újból tél… Volt, 
hogy a vonali vizsgálatnál betemette a hó 
a műszereinket… Amikor üzembe ment 

végül, akkor már jól működött, de térben 
szétosztott rendszerként a diagnosztikája 
gyenge lábakon állt. A LEU-k meghibáso-
dását láttuk, a LED-es visszajelentő felü-
leten a centralizált helyeken láthatók vol-
tak a hibák, de a 180 kilométeren elszórt 
1500 balíz félévenkénti vizsgálata nem 
volt megoldható. A vezérelt balízok meghi-
básodási rátája magas lett; az eredetileg 
telepített olasz gyártmány eleve nem volt 
sikeres konstrukció. Most kap egy „ránc-
felvarrást” a rendszer, és bár vizsgáltuk az 
L2 lehetőségét, de nem érte volna meg; 
a közeljövőben 3.6.0. verzióra frissítjük, 
emellett már NoBo-tanúsított is lesz. Az 
elemkiosztás alig-alig változik, csak infill 
információk lesznek feladva több helyen a 
szükségtelen fékezések elkerülésére. Az 
ETCS projektekben viszonylag szűk kör 
vett részt, a beszállító, tervező, tanúsító 
oldalról is. Így viccesen afféle ETCS Klub-
ként emlegettük magunkat. Az új rendsze-
rek telepítésénél ez a kör vissza-visszakö-
szön, mindig ugyanazok az arcok tűnnek 
fel, jellemzően ugyanabban a szerepben, 
úgyhogy a Klub tovább él.

A TEB Igazgatóságra 2009-ben ke-
rültem át, Pesti Béla nyugdíjba vonulását 
követően, az ő pozíciójának betöltésére. 
Ott a feltételrendszer meghatározásától a 
projektzárásig kellett végigvinni az ügye-
ket, azaz ott ismertem meg közelebbről 
e folyamatoknak az útvesztőit, szöve-
vényességét, de egyben szépségeit is. 
A 25-ös vonal ETCS L2-je volt az első 
feladatom, a projektek jogi és szervezeti 
aspektusait verejtékes munkával tanul-
tam meg. Aztán megkaptam még a 30a 
vonali ETCS L2-t is – ez ma már forga-
lomszabályozó próbaüzemben van, és 
lassan megkezdhetjük a használatbavé-
tel előkészítését is. Nagy öröm tehát egy 
projekt lezárása, hiszen sok év munkája 
van benne. Az én feladatom volt a Kelen-
föld–Százhalombatta biztber létesítés is, 
illetve több „régóta húzódó” ügy lezárása. 
Például Komárom Elektra használatba-
vételének befejezése a rövid vágányutak 
kérdésének kezelése után, valamint Pest-
szentlőrincé, de volt igazi „csontvázas” 
feladat is: az almásfüzítői Elektra ügyét 
22 év után sikerült lezárni – hogy aztán 
most el is bontsuk… Ott a rendszerleállá-
sok számát kellett javítanunk ehhez, ami 
több szoftverfrissítéssel végül sikerült is. 
A hegyeshalmi ETCS mellé a 75 Hz-es 
jelfeladásra csak ideiglenes engedélyt 
kaptunk, ezt hosszabbítottuk meg évről 
évre. Amikor 2013-ra az ETCS kész lett, a 
160 km/órás közlekedést addig lehetővé 
tévő 75 Hz-es jelfeladás ideiglenes átala-
kításainak ügye akuttá vált. A hatóság kö-
vetkezetesen követelte az engedélyezési 
eljárás befejezését. Ennek keretében ösz-
szeállítottunk egy feltétfüzetet a meglévő, 
40 éve működő rendszerre úgy, hogy az 
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TÖRTÉNETEK, ANEKDOTÁK

Egy kelet-magyarországi vasútvonal mechanikus 
biztosítóberendezése módosításának története

A hely Aradványpuszta vasútállomás, 
ahol az állomás biztosítóberendezését 
kikapcsolták, mert a szolgálati helyet át-
minősítették megálló rakodó hellyé. A vo-
natforgalom biztosítása miatt a kikapcsolt
állomási biztosítóberendezés pótlására 
és a rakodás megoldására váltózáras, 
villamos retesszel ellenőrzött áthaladó 
vágányutat biztosítottak a vonatforga-
lom részére és lehetőséget a rakodásra. 
A rendszer éveken át működött, de 1981-
ben – biztosítatlan vonali útátjárón történt 
halálos baleset miatt – az útátjárót meg-
szüntették, új útátjáró építését és annak 

biztosítását rendelte el az illetékes Közúti 
Hatóság. A biztosításra fedezőjelzős, ön-
működő vasúti útátjáró berendezést írtak 
elő. Az új útátjáró az állomás területén van. 
Ez az MRH üzemű berendezés módosí-
tását tette szükségessé. A fedezőjelzős 
megoldás miatt a MÁV Debreceni Igaz-
gatósága, a MÁVTI tervezővállalatnál 
megrendelte a tervezést, ahol a felada-
tot rám bízták. A tervezési szerződéshez 
adatokért Debrecenbe kellett utazni. 
Először az Igazgatóság Biztosítóberende-
zési Osztályára mentem; innen átküldtek 
a fenntartó-kivitelező cégükhöz, mert ők 
tudják pontosan, hogy Aradványpusztán 
mire kell figyelmet fordítani. A rakodás 
célú tehervonatok megállnak és a vele 
érkező tolatószemélyzettel végzik el ezt 
a raktárépületből. Az érkező – rakodás-
irányító – személy forgalmi szakvizsgás 
képesítésű, ő oldhatja a lezárt váltókat, 
így a vonat beállhat a rakodóvágányra. A 
beállás után, a rakodás befejezésekor a 
lezárt vágányutat újra oldja, így a vonat át-
áll az áthaladó – lezárandó – vágányra, és 
az oldást visszazárja, majd a már ott nem 
szolgáló forgalmista helyett blokk-készü-
lékkel a vonali szomszédos forgalmisták-
nak közli a lezárt és villamos reteszekkel 
ellenőrzött áthaladó vágányút beállítását. 
A leírtak miatt szükséges képzett sze-
mély, aki a művelet végén visszautazik a 
szolgálati helyére. A rakodásnál ismerte-
tett műveletsor csak egy logikai alapon 

gondolt elképzelés. Erről részletes tá-
jékoztatást Debrecenben nem kaptam. 
A Közúti Hatóságnál nem tudták, milyen 
biztosítási gondokat okoznak az MRH 
üzemben a vasútnak, s ezen belül a biz-
tosítóberendezések szerelőinek. A MÁV 
ezért rendelte meg a MÁVTI-nál a vonat-
kozó terveket. A leírtak és a követő kon-
zultáció alapján összeállítható a tervezési 
szerződés. A kivitelező kérésére előtervet 
nem kellett készíteni, mert annak jóváha-
gyása késlelteti a szerelést. A szállítandó 
tervek részletes műszaki leírást, de csak 
vázlatos, bekötési pontok nélküli áramkö-
ri rajzokat tartalmaznak. Ezek ágainál a 
funkció és a cél jelölt a rajzon. Szerelés-
nél meglévő szerkezeteket, anyagokat és 
kábeleket is használnak, de újakat is, és 
beépítésükkel valósul meg a funkció és a 
cél. A nem működő állomási biztosítóbe-
rendezés végleges leszerelését – katonai 
szempontok miatt – megtiltották, és ezzel 
számolni kell, ha újra üzembe helyezik. A 
fentiek alapján készültek el a tervek. Utá-
na – már 1983-ban – újra elutaztam a ki-
vitelező céghez a helyszínre tájékozódni. 
Az épített berendezés alapja egy tipizált 
szekrény. Ez elvégzi a fénysorompó ve-
zérlését, ha összekötik a vezérelt elemek-
kel. A fedezőjelzők és azok vezérléséhez, 
táplálásához szükséges szerkezetek és 
kábelek telepítése a helyszínen történik. 
Ezt az említett kivitelező cég végezte. A 
szerelés – részben – a MÁVTI tervek és 

DEMŐK JÓZSEF

megfeleljen a mostani telepítési követel-
ményeknek is. Majd ez alapján elvégez-
tünk egy kockázatelemzést, amit bemu-
tatva állandósítani tudtuk az ideiglenes 
megoldást. 

Az utóbbi időszak egyik szép, aktu-
ális feladata a Prolan ProRIS-H hibrid 
biztosítóberendezés bevezetése, illetve 
a prototípus engedélyeztetése Gyálon. 
A ProRIS-H ott jelenleg még csak jelző-
berendezésként üzemel, de biztosító-
berendezési funkciókkal; a valódi „biztber 
rangra” emelése folyamatban van, ami im-
már csak tanúsítási és dokumentálási fel-
adat. Ez egy nagyon ígéretes és örömteli 
fejlesztés, különösen, hogy magyar cég, 
saját erőből, a MÁV igényei szerint készí-
tette el, amire eddig – a KA69 mellett – 
nem volt példa. A MÁV a specifikációtól 
kezdve részt vett a projektben; egyrészt 
a gyáli telepítést a MÁV részéről a Balparti 
Biztosítóberendezési Főnökség és a TEB 

Központ Biztosítóberendezési Osztálya 
segítette, de Kirilly Kálmán személyesen 
is sok megbeszélésen volt jelen, így tény-
leg minden igényünket és javaslatunkat 
figyelembe vették. Hibrid berendezés, 
mert a vágányúti funkciók nyomvonal-el-
vesen, jelfogósan, de az egyedi funkciók 
többsége már elektronikusan, a ProSigma 
B alrendszerrel van megoldva. Természe-
tesen a felülvezérlés, azaz a kezelő- és 
visszajelentő felület is elektronikus. A vá-
gányúti logika Domino70-elvű, de sok na-
gyon jó ötletet és újítást tartalmaz a D70-
hez képest. Az pedig külön jó érzéssel tölt 
el, hogy a ProRIS-H főtervezője Berényi 
László, akivel, mint említettem, 1984-től 
együtt  voltunk úttörővasutasok, azaz gye-
rekként együtt kezdtük a pályánkat.

A Kirilly Kálmánnal sok esetben „átvir-
rasztott” maratoni tervegyeztetések és az 
e feladatkörben megtartott „vége-hossza 
nincs” vállalkozói műszaki konzultációk 

mind olyan szakmai tapasztalatokat ad-
tak, amelyek által sokat gazdagodtam ez-
alatt a 11 év alatt.

Ahogy rábeszélésre mentem át anno 
a TEB Központból a vezérigazgatóságra, 
a visszatérésem is hasonló volt. Mindkét 
esetben rengeteg érdekes munkám volt, 
ezért nem ambicionáltam a váltást. A TEB 
Központ, azaz mai nevén TRI Biztber 
Osztályának vezetői posztja Tóth Péter 
felmondása után betöltetlen maradt, ezért 
sorra bíztattak a kollégák, hogy vállaljam, 
illetve egyre többször fordultak hozzám is 
tanácsért. Érződött e poszt súlya, illetve 
az, hogy mennyire hiányzik itt a szakmai 
vezető. Minden érintett főnökömmel több 
körben beszéltem erről, így volt időm át-
adható mértékűre csökkentenem a szék-
házbeli feladataimat. Így lettem február 
elsejétől osztályvezető. A két nagy ETCS 
projektet így is végig tudom vinni, a 30a-n 
már csak a próbaüzem kiértékelése van 
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a helyszínen meglévő és megrendelt al-
katrészek, kábelek felhasználásával tör-
tént. A fedező jelzők táplálását a jelfogós 
állomási berendezések szerint váltóáram-
mal nem lehetett megoldani, mivel ehhez 
áramellátó berendezés szükséges. Erre 
nem volt lehetőség, így ez 60 V névleges 
feszültségű akkuval történik. Az eredeti-
leg gondolt 50 V akku a kábelhurok hosz-
sza miatt, biztonsági okokból kevésnek 
ígérkezett az elvégzett számítások alap-
ján. Ebből kiderült, hogy 50 V azért volt 
kevés, mert nem olvad ki lámpafejzárlat 
esetén a kalibrált olvadó biztosíték. 60 V 
esetén ez működik. Az akkut szállító cég 
az emelést elfogadta, és felárat sem kért.

Egyébként a MÁVTI-nál azért rendel-
tek terveket, mert fedezőjelzők és más 
vasúti fényjelzők sem működtek a vona-
lon. Csak vonali önműködő sorompók 
léteztek tipizált szekrénnyel, szabványos 
üzemi feltételekkel. A sorompószekrény 
ezért ismert, áramkörei és fényjelzői is 
ismertek, de a vonalon vasúti fényjelzők 
nem léteztek. Az említett funkcióval és 
céllal jelölt áramköröket a MÁVTI szállítot-
ta a sorompó- és fedezőjelzők vezetékei-
nek bekötéséhez.

A sorompó vezérlése úgy működött, 
hogy a közelítési szigetelt szakaszra ér-
kező vonat lecsukja a sorompót, majd az 
útátjáró szigetelt sínjén áthaladás és a 
másik közelítőre szakaszra való érkezés 
után a sorompó felnyílik. A fedezőjelzők a 
közeledő vonatok felé adnak fényjelzést. 
Alaphelyzetük vörös, ekkor a sorompó nyi-
tott. A fedezőjelző kb. a közelítő szakasz 
közepén van. A vonatról ekkor még a vörös 
jelzés látható, de a szakaszra lépés után 
néhány másodperccel szabadra vált, ha 
a belépés hatására a sorompó lecsukott. 
Így a vonat megállás nélkül haladhat át az 

átjárón, majd a túloldali közelítő szakaszon 
áthaladva, szabaddá válik az útátjáró, és 
visszaáll az alaphelyzet. A fedezőjelzők 
áramkörébe be van építve a villamos rete-
szekkel rögzített vágányút ellenőrzése is, 
így a berendezés helyben ellenőrzi azt.

Ezért a rakodásirányító nem forgalmi 
szakvizsgás, mivel az említett blokk-ke-
zelés nem szükséges. Ezt a fedezőjelző 
működési adatainak átvitele megoldja. Az 
új helyzetben tehát a két fedezőjelzőnek 
állomási bejárati jelző funkciója is van, 
mert az áthaladó forgalom váltóinak lezárt 
és villamos retesszel ellenőrzött állapotát 
is vizsgálja együtt a sorompó lecsukott 
állapotával. Tehát áthaladó vonatforgalom 
csak akkor lehetséges, ha mind a sorom-
pó, mind a váltók ellenőrzöttek. Rakodás 
esetén, ami eseti kirendelésre, célszerű-
en menetrendi üres időben történik, meg-
szűnik a villamos retesz ellenőrzés még a 
közelítő szakaszra lépés előtt. Ekkor a be-
lépésre nem csukódik a sorompó, mivel a 
rakodási művelet az útátjárót nem érinti. 
A kapcsolódó áramköröket a szerelő cég 
építette be a tervek alapján.

Az ismertetett berendezés megépíté-
sét, az előre gyártott, tipizált sorompó-
vezérlő szekrény tette lehetővé. Ezek és 
más vonali térközberendezések tipizált 
szekrényeinek gyártását a MÁV fejlesz-
tési csoportban alakították ki. A munka 
vezetője Machovitsch László volt. Az erre 
vonatkozó igények kiváltói a sorozatosan 
telepített D55 típusú állomási biztosító-
berendezések voltak.

Visszatérve a fedezőjelzős berende-
zésre, a 60 V-ra való emelés után haza-
utaztam, majd fél év múltán, mivel semmi 
hír nem érkezett, telefonon érdeklődtem 
a helyzetről az Igazgatóságon. Ekkor egy 
egyetemi évfolyamtárs közölte: üzembe 

helyezték és minden rendben van. 1986-
ban e rendszer különlegessége miatt pá-
lyáztam Nívódíjra, amit el is nyertem.

Utóirat: a Nívódíjnak volt még egy 
következménye. Akkortájt a MÁVTI-nál 
megrendelték egyedi sorompók illesz-
tő alapáramköri tervezését. A feladatot 
rám bízták; a téma különös volt. Épp az 
egyediség miatt minden esetre vonatkozó 
megoldás nincs! Így csak néhány elkép-
zelt fizikai, biztosítóberendezési környe-
zet egymástól eltérő változatairól írtam az 
ún. alapáramkörben. A jóváhagyási mű-
velet során néhányszor voltak kérdések, 
de a jóváhagyás végül elmaradt. Az okot 
nem tudom, csak sejtem: az egész „oka-
fogyott” lett. Az esemény után két évvel 
nyugdíjba vonultam, így nem tudom, mi 
lett az „alapáramkör” írásos anyagával. 

Az állomási biztosítóberendezés-mű-
ködés megszüntetésének gazdasági-po-
litikai okai voltak. Egyre inkább előtérbe 
került az ország gazdaságos működése; 
ezért döntöttek Aradványpuszta állomás 
megálló-rakodóhelyi átminősítéséről. Az 
új helyzet – biztosítóberendezési szem-
pontból – nagy gondot okozott, mivel az 
átmenő vonatforgalom változatlan, ennek 
ellenőrzötten lezárt vágányútját kellett 
megoldani! Ez az előzőekben ismertetett 
módon meg is valósult.

Megjegyzés: a következő évtizedekről 
semmi információm nincs; csak a vélet-
lennek köszönhető, hogy a kezembe ke-
rült a Nívódíj. Ez okozta, hogy megírtam 
a történetet és környezetének társadalmi, 
gazdasági, politikai kapcsolódását is. Sze-
mélyes megjegyzés: a leírtakban lehetnek 
tévedések a nagy idősáv miatt. Az emléke-
im és egyes következtetéseim nem biztos, 
hogy mind valósak. Bízom abban, hogy 
lényeges dolgokban nem tévedtem.

hátra, ahol öt jármű pörög éppen ETCS 
módban a vonalon, és rövidesen mehet 
még több is. A 25-ös vonali ETCS üzem-
be helyezésének előkészítésén is már 
gőzerővel dolgozunk. Szakmailag nem 
ért nagy meglepetés az új munkakörben, 
de vannak olyan területek, például a vál-
tók, a biztosítóberendezési áramellátás 
vagy a D70, amelyekkel korábban csak 
érintőlegesen foglalkoztam, azonban szí-
vesen tanulnék a kollégáktól, érdekel a te-
vékenységük ezekkel kapcsolatban. Ami 
meglepett, hogy mennyiféle új felügyeleti 
tevékenységet lát el a TEB Központ, en-
nek eljárásrendjét és technológiáját nem 
ismertem. Ami új, a rengeteg e-mail és a 
napi szinten kapott, nagyon rövid határ-
idős, nehezen delegálható, nem közvet-
lenül szakmai feladat. Igyekszem védő-
ernyő lenni a kollégák felett, hogy nekik 
csak a szakmai feladatokra kelljen kon-
centrálni. Ez komoly kihívás, amihez fel 

kell nőni. Egy hónap alatt a Kmety utcá-
ban dolgozó összes kollégámmal leültem 
egyenként beszélgetni. A maga tevékeny-
ségében mindenki kulcsmunkavállaló, és 
noha nincs nevesített csoportrendszer, 
a témák fel vannak osztva, specializáció 
van.

Elődömnek e székben komoly érdeme 
volt abban, hogy a MÁV-os bérviszonyok 
mellett sikerült a teljesítményt díjazni. Ám 
a terhelhetőség, az elvégezhető munka 
mennyisége véges, a még több pénz már 
nem mindig megoldás, fontos a lelke-
sedés fenntartása és a ki nem égettség 
biztosítása, a kollégák erkölcsi megbe-
csülése is. A kapacitáshiányt a létszám 
bővítésével kell orvosolni, új kollégákra 
van szükség. Lettek nyitott pozícióink, 
amiket be fogunk tölteni. Vannak duális 
képzésen lévő hallgatók a dunaújváro-
si egyetemről; onnan három elsőéves 
hallgató nagy lelkesedéssel érkezett 

hozzánk. A BME-ről a gyakorlati félév-
re jönnek hozzánk BSc-s hallgatók, és 
kapcsolódnak be érdemben a tevékeny-
ségünkbe, hiszen itt érdekes és hasznos 
munkát kapnak. A pályakezdő mérnökök-
nek is igyekszünk minél többet mutatni és 
őket orientálni, hiszen sok projekt fut pár-
huzamosan, tudnak miből választani. A 
kollégáim szívesen mentorálnak, közülük 
kiemelném Rétlaki Győzőt, aki rendkívüli 
tapasztalattal bír, BGOK-s tanfolyamokon 
és a BME-n is oktat és bármikor szívesen 
ad bárkinek tanácsot.

Bízom benne, hogy ebben az új fel-
adatkörben, ebben a kiváló és magas 
szakmai szintű, ugyanakkor baráti légkö-
rű közösségben is sikerül majd megtalálni 
azokat a tevékenységeket, amelyekben 
tevőlegesen is hasznosat és értékeset 
tudok tenni szakmai szervezetünk műkö-
dése és a vasúti közlekedés biztonsága 
érdekében.
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Dr. Mosó Tamás
(1953–2020)

Életigenlő bizakodással, majd méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegségét követően elhunyt dr. Mosó Tamás, a 
Prolan Irányítástechnikai Zrt.  főmérnöke, a társaság szinte valamennyi termékének létrejöttében meghatározó fejlesztő tevé-
kenységet végző, kiemelkedő számítástechnikai szakembere.

Tamás villamosmérnöki diplomáját a BME Villamosmérnöki Kar Műszer- és Irányítástechnika Szakán 1976-ban, szakmér-
nöki végzettségét ugyanott, 1978-ban szerezte meg. Műszaki doktori fokozatát, 1980-ban, a mikroprocesszoros folyamatirá-
nyítás szaktudomány területén végzett kutatómunkája és disszertációja alapján kapta meg. Széleskörű és korszerű elméleti 
ismereteit igazi, problémamegoldó műszakiként hasznosította, bármilyen kihívással szembesült. Életpályája során „mindösz-
sze” két munkahelyen dolgozott, de munkája nélkülözhetetlen hozzájárulás volt mindkét vállalat irányítástechnikai területen 
elért eredményeihez. 

1978-tól a hetvenes, nyolcvanas években Magyarország első számú irányítástechnikai cégének tekintett MMG Automatika 
Művek számítástechnikai főmunkatársa.  Az egyetemi évek alatt a programnyelvek, operációs rendszerek és új hardvereszkö-
zök területén már megszerzett, készségszintű ismereteit hatékonyan alkalmazva, számos projekt szoftverrendszertervét dol-
gozta ki. Jelentős részt vállalt a programfejlesztő technológiák kialakításában és a programozási munkákban is. Tervezője és 
megvalósítója volt az MMPR multiprocesszoros számítógépnek, amely központi funkciókat látott el a Paksi Atomerőmű egyik 
fontos segédüzemének irányító rendszerében, oroszországi és csehországi olaj- és gázszállító csőhálózatok telemechanikai 
rendszereiben, a budapesti Vízművek távvezérlő rendszerében. 

A nyolcvanas évek közepén merült fel a gondolata és az MMPR létrejöttével a lehetősége annak, hogy az MMG-AM a tele-
mechanikai rendszerekben bevált NuovoPignone RTU-kat vasútállomási adatgyűjtőként, az MMPR-t központként alkalmazva, 
KÖFE rendszereket szállítson a MÁV részére. MÁV szakemberekkel együttműködve, dr. Mosó Tamás készítette el a szegedi 
KÖFE központ szoftverrendszertervét, irányította a programfejlesztési munkát, és néhány lényeges programmodul kódolását 
is ő végezte. 

1992-től a napjainkra dinamikus és kreatív középvállalkozássá növekedett Prolan Irányítástechnikai Zrt. főmérnöke. Dr. 
Mosó Tamás elvitathatatlan érdemeket szerzett a társaság sikereit megalapozó ProField moduláris mikroszámítógép-család 
kialakításában és a processzormodul operációs rendszerének kifejlesztésében. Munkáját több száz, máig is megbízhatóan 
működő, villamosipari és vasúti alállomási RTU és vasúti Elpult terminál dicséri. 

Nevéhez köthető a Prolan több százezres darabszámban gyártott, Németországban és Magyarországon forgalmazott rá-
dióvezérlésű kapcsolóberendezését működtető program kifejlesztése is.

A kétezres évek elején közreműködött az Alcatel/Thales cég Elektra elektronikus biztosítóberendezésének kezelését el-
látó AKF fejlesztésében. Vezetője volt az EN 50128-as szabvány társasági bevezetését előkészítő teamnek, majd ehhez 
kapcsolódóan a Prolan Zrt. biztonsági szervezetének vezetője lett.

Kreativitása, példamutató kódolási fegyelme mintaként szolgált munkatársai részére is, így az utána következő generációk-
kal jól együttműködve jöhettek létre a Prolan sikeres KÖFE-KÖFI-FET projektjei.

A 2010-et követő években a ProSigma nagy biztonságú (SIL 4) vasúti irányítási generikus termék fejlesztésének műszaki 
vezetője. A specifikus alkalmazás – RBC interfész Kőbánya-Kispest állomási biztosítóberendezéshez – üzembe helyezését 
Tamás már nem érhette meg.

A ProSigma rendszer továbbfejlesztett változatának sikeres alkalmazását a Proris-H hibrid biztosítóberendezés Gyál vasút-
állomási próbaüzemén, már csak a „szárnyai alatt” felnőtt új szakember-generáció tudósítása alapján ismerhette meg. 

Dr. Mosó Tamás elhunytával a számítástechnika hazai úttörőit képviselő nagy generáció egyik jelentős szereplőjét veszítet-
tük el. Munkájának elismeréseként kapta meg 2020 októberében a társaság újonnan alapított „Életmű” díját.

Munkássága szolgáljon példaként, emlékét őrizzük meg! (VGY)
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Dr. Székely-Doby Sándor (1929–2020)
2020. november 30-án, életének 92. évében, 
gazdag életút után elhunyt dr. Székely-Doby 
Sándor, a vasúti biz to sí tó be ren de zési szakma 
egyik meghatározó egyénisége. 

1929. március 12-én született Kolozsváron, 
de gyermekkorát már Rákosligeten és Szolno-
kon töltötte. A kőbányai Szent László Gimnázi-
umban érettségizett 1947-ben.

Hamar felébredt benne a vasút és általában a 
műszaki dolgok iránti szeretet. Első élményei a 
Keleti pá lya ud var automata telefonközpontjához 
kötődtek, amit nagyapja mutatott meg neki. A 
műszaki érdeklődés mellett fiatal korát a komoly-
zene iránti rajongás határozta meg. Felsőfokú ta-
nulmányait 1947-ben a budapesti Műegyetemen 
kezdte meg, akkor még a gépészmérnöki szakon. Első egyetemi 
évében a műszaki tanulmányokkal párhuzamosan elvégezte a 
konzervatórium zeneszerzés tanszakának első két évét is. 1950-
ben – mérnökhallgatóként a matematikusok között – II. díjat nyert 
a Bolyai János Matematikai Társulat által évente megrendezett 
országos Schweizer Miklós matematikai emlékversenyen. Ugyan-
ebben az évben, március 10-én formailag megalakult a Villamos-
mérnöki Kar, így 1951-ben már villamosmérnökként fejezhette be 
az egyetemet (2001-ben arany-, 2011-ben gyémánt-, 2016-ban 
vasdiplomában részesítette a Műegyetem).

Első munkahelyén visszatérhetett gyermekkori álmaihoz, és a 
Standard (BHG) gyárban hazai és export-telefonközpontok áram-
köri tervezését végezte. A Posta bérház-telefonközpont pályáza-
tán I. díjat nyert.

1957-ben a Telefongyárba került, ott már vasúti feladatok meg-
oldásán dolgozhatott. A D55 biz to sí tó be ren de zés egységeinek 
automatikus vizsgálatára alkalmas be ren de zés kifejlesztése volt 
első eredményeinek egyike. Meghatározó szerepe volt a jelfogós 
automatikai gyártmánycsalád kifejlesztésében, több találmánya 
került beépítésre. A biz to sí tó be ren de zési á ram körök tervezésé-
nek elméleti kérdéseivel is intenzíven foglalkozott. Ebben a témá-
ban nyújtotta be értekezését a Magyar Tudományos Akadémiá-
hoz, és szerzett kandidátusi fokozatot 1965-ben. Disszertációja 
az ún. geografikus áramkörök, a nyomvonalas technika területén 
jelentett alapvető, összefoglaló munkát. Ezen elméleti ismeretek 
gyakorlatba való átültetése az első, napjainkig az egyetlen hazai 
fejlesztésű állomási biztosítóberendezés (KA69) alapkapcsolá-
sának megalkotása volt. 1968-tól az Út-Vasút Tervező Vállalat 
műszaki-gazdasági szakértője volt. Új profilként létrehozta a 
cég Vasúti Távközlő- és Biztosítóberendezési Szakosztályát, és 
személyes irányítása mellett készült el többek között az 500 km 
hosszú, Sfax–Tripoli közötti észak-afrikai vasútvonal távközlő- és 
biztosítóberendezésének tervdokumentációja.

1979-ben tanszékvezetőként érkezett az akkori Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) Közlekedési Automatika 
Tanszékére. A tanszék tudományos és oktatómunkáját hosszú 
időn át ő irányította.

Elméleti érdeklődése, tudományos munkája mellett mindig 
szívügyének tekintette az oktatást. Még egyetemi hallgatóként 
kezdett tanítani, és mintegy másfél évtizeden át oktatott a BME 
Gépész-, majd Villamosmérnöki Kar Matematika Tanszékén. 
Rendszeresen tartott műszaki és matematikai témájú előadáso-
kat tudományos egyesületekben, konferenciákon és a Mérnök-
továbbképző Intézetben.

Főiskolai munkája során nagy energiát fektetett az oktatás 
korszerűsítésébe, jelentős munkát végzett a vasúti biz to sí tó be-

ren de zési labor fejlesztésében és kivitelezésé-
ben. Ő tervezte a vasútüzemi laboratórium („mo-
dell-vasúti rendszer”) irányítóberendezését is, ami 
hosszú éveken át szolgálta a vasútüzemi hallgatók 
oktatását, ugyanakkor a különböző be ren de zések 
bemutatási lehetőségével a biz to sí tó be ren de zési 
hallgatók számára is tanulságos volt (helyben 
adott lehetőséget pl. a többközpontos SH mecha-
nikus biz to sí tó be ren de zés megismerésére).

Tanszékvezetői megbízásának lejárta után 
még sokáig részt vett a tanszék oktatási munkájá-
ban. Az oktatásban a szűkebb szakterületén túl a 
számítógépes tervezési módszerek (AUTOCAD) 
oktatásában is úttörő munkát végzett. Diákjai 
jól hasznosították gyakorlatias oktatását, közü-

lük sokan tervező munkájuk során alkalmazták az itt tanultakat. A 
hallgatókkal szoros kap cso lat ban volt, mindig aktívan részt vett a 
kü lön bö ző diákrendezvényeken, ami az akkori diákélet fontos ve-
lejárója volt (Szakestély, Begreavató, Dili stb.). Az intézmény egye-
temmé válása után is tartott órákat, az új igényeknek megfelelően 
új tantárgyak oktatására is vállalkozott.

A társadalmi életben is aktívan részt vett. A Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Tanárok Egyesületének elnökségi tagja volt. Korábbi 
oktatói tevékenysége alapján a BME címzetes egyetemi docensi 
címet adományozott neki. Hosszú és eredményes oktatói munkáját 
Széchenyi emlékplakettel és az országos Apáczai Csere János-díj 
odaítélésével ismerték el.

A munkán túl egyaránt élveztük sokoldalú műveltségét, jó humo-
rát. Sosem fogyott ki a viccekből, érdekes történetekből, amik min-
dig az adott helyzethez igazodtak. Örömmel osztotta meg velünk 
hobbijait, azok eredményeit. A zene iránti szeretete egész életén 
elkísérte, kiválóan zongorázott, és amikor már csak óraadóként kis 
óraszámban tanított, különböző új kompozícióival örvendeztette 
meg az érdeklődőket. A főiskolai szervezésű hangversenyek rend-
szeres hallgatója és előadója volt. Nyugdíjas éveiben is igyekezett 
mindig új szellemi elfoglaltságokat találni (számítógéppel támoga-
tott családfakutatás, bridzs-program, kottaíró program stb.).

Mindig nagyon sokat jelentettek számára az emberi kap cso-
latok. Éveken keresztül tartó Budapest és Győr közötti ingázása 
során számos zenésszel kötött ismeretséget, akik útitársai lettek a 
vonaton, akár zenekari zenészekről, akár a Zeneművészeti Karon 
tanuló vagy oktató zenészekről volt szó. Többször segíthettünk neki 
Győrbe került régi évfolyamtársainak felkutatásában, szívügyének 
tekintette, hogy régi diáktársai számára találkozókat szervezzen. 
Nyelvtudása révén a külföldi partnerintézményektől érkező vendé-
gekkel is szoros kapcsolatot tudott kialakítani.

Nagyon jó tanszéki légkört tudott teremteni és fenntartani, nem 
utolsósorban széleskörű érdeklődése és műveltsége révén. Mate-
matika iránti elkötelezettsége miatt rendszeres vendégei voltak a 
matematika tanszék vezetői, oktatói, akikkel a közép- és felsőfo-
kú matematika oktatás aktuális problémáit beszélte meg. A közös 
ebéd utáni teázások/kávézások során gyakran adódott lehetőség 
zenei rejtvényműsorok meghallgatására, hangversenyélmények 
megbeszélésére. A „Ki nyer ma?” rádióműsor rendszeres megfej-
tője volt. 

Beszélgetéseink során mindig nagy tisztelettel emlegette a 
Műegyetem hajdani iskolateremtő professzorainak példáját. Most 
távozásával talán mi is jogos büszkeséggel nyugtázhatjuk, hogy 
személyében hosszú éveken át egy nagy tanáregyéniség kollégái, 
munkatársai lehettünk.

Mindnyájan, akik ismertük, szeretettel emlékezünk rá.  (HT)
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Folyóiratunk szerzői

Pálmai András
2009-ben a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Karán, villamos ener-
getika szakirányon szerzett diplomát. Szakmai 
munkásságát a kivitelezésben kezdte, majd ez-
után váltott tervezésre. Emiatt fontosnak tartja, 
hogy egy terv ne csak jó, hanem megépíthető 

is legyen. 2013-tól az Egyesült Királyságban szerzett nemzet-
közi tapasztalatot felsővezetéki tervezőként főleg a Great Wes-
tern Electrification Programme és a Gospel Oak to Barking 
Electrification projektekben. 2017-től a RING Mérnöki Iroda Kft. 
Vasúti Erősáramú Tervező Irodáját vezeti és aktívan részt vesz a 
magyar vasúti projektekben vezető tervezőként és projektvezető-
ként, elsősorban felsővezetéki, térvilágítási és váltófűtési szakte-
rületen. Elérhetősége: palmai@rmi.hu

A Vasúti VezetékVilág következő száma 2021. júniusban jelenik meg.

Tóth Péter
1996 és 2003 között a MÁV TEB Központ biz-
tosítóberendezési osztályán a biztonságtech-
nikai ellenőrzési csoport fejlesztőmérnökeként 
biztosítóberendezések elméleti és gyakorlati 
biztonságtechnikai vizsgálatával foglalkozott. 
Ezután a TEB Igazgatóság biztosítóberende-

zési osztályán biztosítóberendezési fejlesztések felelőse, majd 
2010-től ismét a TEB Központ biztosítóberendezési osztályán 
dolgozik, annak 2013 januárjától vezetője. 2020 októberé-
től a Prolan Zrt. Vasúti Üzletágának biztosítóberendezési fő-
mérnöke. 2003-tól a Vezetékek Világa felelős szerkesztője. 
Elérhetőségek: Prolan Zrt., Budakalász, Szentendrei út 1–3.; 
e-mail: toth.peter@prolan.hu; tel.: (30) 238-4699.

Füstös István
Vasutas pályafutását az Úttörővasúton kezdte 
1979-ben. A Mechwart András Szakközépiskola 
Vasút forgalmi szakán tett érettségi után Győr-
ben, a KTMF-en folytatta vasúti tanulmányait, 
végül a BME-n szerzett műszaki tanári okle-
velet. Néhány év külszolgálat (Rákosrendező, 

Kelenföld, Keleti pu., Déli pu. stb.) után a Bp. Igazgatóságon 
utastájékoztatási területen dolgozott. 1995 óta a MÁV Zrt. Szé-
chenyi-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.

Pálmai Ödön
A BME Villamosmérnöki Kar Erősáramú sza-
kán végzett 1983-ban, majd munkája mellett a 
munkavédelmi szakmérnöki szakot végezte el 
1987-ben. 1983–2013 között dolgozott a MÁV-
nál erősáramú szakterületen, különböző be-
osztásokban. 2013–2015 között magánterve-

ző. 2015-től két évig a NIF Zrt. projektiroda-vezetője; 2017-től 
az R-Kord Kft. erősáramú szakértője. Az MEE és a KTE tagja. 
A Vasúti Erősáramú Alapítvány titkára. Középiskolai szaktanár. 
A Magyar Mérnöki Kamara bejegyzett tervezője és szakértője.
Elérhetősége: palmai.odon@r-kord.hu

Rétlaki Győző
A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Fő-
iskolán 1975-ben szerzett üzemmérnöki okle-
velet, majd 1993-ban a zalaegerszegi Pénzügyi 
és Számviteli Főiskolán mérnök-üzemgazdász 
minősítést. A Magyar Mérnöki Kamara bejegy-
zett tervezője és szakértője. 1977-től nagykani-

zsai székhellyel a vasúti biztosítóberendezések üzemeltetésével 
foglalkozott. 2004-ben a TEB Technológiai Központ létszámába 
került. Fő szakterülete a jelfogós biztosítóberendezések kapcso-
lástechnikája. Elérhetőségek: MÁV Zrt. TEB TK. Tel.: 511-4015, 
e-mail: retlakigy@mavrt.hu

Balogh Bence Boldizsár
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Közlekedésmérnöki Karának köz-
lekedésmérnöki szakán szerezte oklevelét, 
alapszakon vasúti közlekedés, mesterszakon 
közlekedési automatizálás szakirányon. 2014-
ben a MÁV-START Zrt. Marketing és Fejlesztési 

Szervezeténél, majd 2016-ban a Thales RSS Kft.-nél teljesített 
szakmai gyakorlatot, ahol ETCS és Elektra biztosítóberendezési 
ismereteket szerzett. 2017 óta a Prolan Zrt. állandó rendszer-
mérnöke, ahol a Pécs–Dombóvár és Pusztaszabolcs–Dombóvár 
forgalomirányító rendszer kivitelezési projektek műszaki projekt-
vezetője volt. Jelenleg az AKF kezelőfelület és a ProRIS-H bizto-
sítóberendezés kezelőfelületének tervezésével és alkalmazásá-
val foglalkozik. Elérhetősége: balogh.bence@prolan.hu

Feldmann Márton
Okleveles villamosmérnök, diplomáját a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men szerezte 2001-ben villamos energiarend-
szerek főszakirányon. Pályáját a GYSEV-nél 
kezdte, ahol erősáramú rendszerek üzemelteté-
sével és fejlesztésével, valamint távvezérlő rend-

szerekkel kapcsolatos beruházásokkal foglalkozott. A személy-
szállítás területén különféle vezetői pozíciókban a GYSEV-nél, 
a KTI-nél és a MÁV-START-nál dolgozott közel 10 évig. 2017 óta 
a Prolan vasút-automatizálási üzletágának vezetője.

Czakó Márk
2021 nyarán diplomázik a BME Közlekedés-
mérnöki karon. Szakmai gyakorlatát a MÁV TEB 
központjában végezte 2020 nyarán, majd 2021 
januárjától ugyanitt gyakornok-ösztöndíjasként 
foglalkoztatják tovább.

Németh Attila
2017 óta tanulmányait a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmér-
nöki és Járműmérnöki Karán végzi, 2021 nyarán 
diplomázik. Gyakornok-ösztöndíjasként a MÁV 
TRI területén tevékenykedik.






