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A konferencia főtámogatója 

VASÚTVILL Kft. 

A konferencia kiemelt támogatója 

SIEMENS Mobility Kft. 

FEHÉRVILL-ÁM Kft. 

HOFEKA Kft. 

PROLAN Zrt. 

ABB Kft. 

HUNGA-Rail Kft. 

A konferencia támogatója 

METALELEKTRO Kft. OMEXOM Kft. TOMINTEX Kft. 

Erősáram 2001 Kft. R-TRAFFIC Kft. FUX Zrt. 

VILLTERV Bt. Pfisterer GMBH SCHRACK Kft. 

PROTECTA Kft. HOFEKA Kft. VILLFELÉP Bt. 

 Mádi és Társa Kft.  

A konferencia résztvevői 

GYSEV Zrt. MÁV Zrt. NIF Zrt. 

VASÚTVILL Kft. ŽS Szerbia SIEMENS Mobility Kft. 

KTE CNCF CFR SA Románia AXON 6M Kft. 

BKV Zrt. CG Hungary Zrt. BSS 2000 Kft. 

DEBARU Kft. FEHÉRVILL-ÁM Kft. DUNAGÉP Zrt. 

FŐMTERV Zrt. GTH Holding Zrt. FUX Zrt. 

HOFEKA Kft. HUNGA-Rail Kft. Kontúr Csoport Kft. 

Erősáram 2001 Kft. SC WIEBE Romania s.r.l. Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 

KTI Kft. MÁV-HÉV Zrt. Műszer Automatika Kft. 

OAFO Kft. Pfisterer GMBH OMEXOM Kft. 

METALELEKTRO Kft. PÖYRY ERŐTERV Zrt. PROLAN Zrt. 

PROTECTA Kft. R-KORD Kft. RING Mérnöki Iroda Kft. 

R-TRAFFIC Kft. SCHRACK Kft. RM International Zrt. 

TEN-T Zrt. SW Umwelttechnik Kft. THALES RSS Kft. 

TUNGSRAM-SCHRÉDER Zrt. TRENECON Zrt. UNISOL Kft. 

VILLFELÉP Bt. WEST Hungária Bau Kft. VILLTERV Bt. 

TOMINTEX Kft. ABB Kft. TRANSINVEST-Budapest Kft. 

LÁET Kft. BME Mádi és Társa Kft. 

BENEDEK-VILL Kft. MVM Zrt. ALBA Energotech Kft. 

 Speciálvill Kft.  
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Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága, Műszaki és Földtudományok Szakbizottságának 
Közlekedési Munkabizottsága, a KTE Vasúti Tagozat, Vasúti Erősáramú Szakosztálya, a 

KTE Baranya megyei Területi Szervezete támogatásával 

a MÁV Zrt. és a Vasúti Erősáramú Alapítvány rendezi 
 
 
 
 

2018. október 09. és 11. között a 
XIV. Vasútvillamosítási Konferenciát. 

 
 
 
 
A konferencia védnöke: Dr. Mosóczi László ITM közlekedéspolitikáért felelős  
     államtitkár 
A konferencia helyszíne: Harkány 
Az előadások helyszíne: Thermalhotel Harkány 7815 Harkány, Járó József utca 1. 
    (www.thermalhotelharkany.eu) N 45˚51’27,25” E 18˚14’29,42” 

 
 
 
 
 
 

Program 
 
 
2018. október 9. kedd 
 
14.00 – 18.00 Érkezés, regisztráció 

Szállás elfoglalása (Thermalhotel Harkány) 
   Parkolás a szálloda saját parkolójában 
   (www.thermalhotelharkany.eu) 7815 Harkány, Járó József utca 1. 
   GPS: N 45˚51’27,25” E 18˚14’29,42” 

Szállás elfoglalása (Dráva Hotel Thermal Resort Harkány) 
   Parkolás a szálloda saját parkolójában 

(www.dravahotel.hu) Harkány, Bartók Béla u. 1. 
   GPS: D:18.239°; K:45.854° 
 
18.00 – 22.00 Borsátor, Thermalhotel Harkány a VASÚTVILL Kft. támogatásával, 
  Tornádó zenekar, Blum pince Villánykövesd 
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2018. október 10. szerda 
 
07.30 – 09.00 Reggeli (Thermalhotel Harkány, Dráva Hotel Thermal Resort Harkány) 
 
Plenáris előadások (Thermalhotel Harkány) 
 
09.00 – 09.10 Elnöki megnyitó, Csárádi János nyugalmazott MÁV vezérigazgató 
 
09.10 – 09.40 Dr. Mosóczi László ITM államtitkár 
  Fejlesztéspolitikai elképzelések a vasúti közlekedésben 
Közlekedéspolitikai célok és irányok a vasúti infrastruktúra fejlesztésben, zászlóshajó 
projektek bemutatása, folyamatban levő fejlesztések helyzete, intermodális közlekedési 
kapcsolatok, innovatív megoldások. 
 
09.40 – 10.00 Vidra András MÁV Zrt. ITR főigazgató 

MÁV Zrt. Infokommunikációs és technológiai rendszereinek stratégiája 
és pilot projektek 

A XXI. század technológiái közül az infokommunikációs technológia és annak fejlődése a 
legkiemelkedőbb. A MÁV Zrt. mint pályahálózat működtető is integrálta a technológiát és az 
azt övező előnyöket. Azonban elengedhetetlen, hogy ezen technológiák bevezetését 
stratégia célként is megfogalmazzuk, illetve egyes rendszerek esetén pilot projekteket 
indítsunk mind a megújulás, mind az üzemeltethetőség, mind pedig a fejlődés miatt. A MÁV 
Zrt. távközlési stratégiájának egyik legfontosabb része a GSM-R rendszer. Az I. fázis 
közelgő zárása és a II. fázis indulása miatt érezhető közelségbe került ezen rendszer 
mindennapi használata. A GSM-R nem csak az ETCS L2 szintű vonatbefolyásolás 
meghatározó része (így fontos szereplője a 160km/h-s sebességű közlekedésnek), hanem 
mint vasúti vonali rádió is fontos szerepet tölt be. A MÁV Zrt. stratégiai célja, hogy a GSM-R-
rel felszerelt vonalakon a jövőben csak ezt a vonali rádió rendszert alkalmazza, mely miatt 
minden közlekedő vasútvállalatnak és működtetőnek fel kell készülnie ezen technológia 
alkalmazására. Az ERTMS stratégia másik fontos része az ETCS, mint a jövőben 
használatba veendő vonatbefolyásoló rendszer. Ezen rendszer üzemeltetésével lehetséges 
a már 160km/h-s sebességre átépített vonalakon a maximális sebességgel történő 
közlekedés. A 160 km/h-s közlekedés miatt megváltoznak a pályaműködtető karbantartási 
lehetőségei is, melyekre fel kell készülnünk. 
A diagnosztika korunk üzemeltetési stratégiájának legmeghatározóbb része, melyen belül a 
MÁV Zrt pilot projektet indított a felsővezetékes mérések vonatkozásában mérőkocsival. A 
mérésekhez a cseh infrastruktúra méréséhez is használt mérőkocsit vette igénybe, mely 
alapján a megfelelő tapasztalatokat és következtetéseket a MÁV Zrt. levonta. Pilot 
projektként szintén az üzemeltetés hatékonyságának növelése érdekében a MÁV Zrt. 
elindította az IoT, a videó inspekciós és a drónos felmérési projekteket. Az IoT célja, hogy 
olcsó adatátviteli és mérési eszközökkel információkat vigyünk be a területileg szétszórva 
elhelyezkedő rendszerekről segítve ezzel az üzemeltetést (kiutazás megtakarítás, hibajelzés, 
előjelzés, állapotjelzés, mért érték). A videóinspekciós rendszerek fejlődésével elérhetővé 
vált, hogy közlekedő járművekre szerelve szerezzünk információt az üzemeltetett föld feletti 
infrastruktúráról, anélkül, hogy arról emberi szemnek a helyszínen meg kellene győződnie. 
További előnye, hogy össze tud hasonlítani két állapotot, ami alapján hibajelzést is tud adni a 
hibahelyről. A drónos felmérések segítségével átfogóbb térinformatikai képet kapunk az 
üzemeltetett infrastruktúráról, segítve ezzel a mindennapok munkáját. Összességében 
elmondható, hogy a MÁV Zrt. a modern kor infokommunikációs vívmányait kiaknázva 
igyekszik infrastruktúráját fejleszteni, arról információt szerezni és hatékonyan üzemeltetni. 
 
10.00 – 10.20 Ikker Tibor GYSEV Zrt. pályavasúti igazgató 
  A GYSEV Zrt. fejlesztési tevékenysége 
 
10.20 – 10.40 Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök 
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10.40 – 11.00 Magyar Zoltán MÁV Zrt. TEB igazgató 

A MÁV Zrt. távközlő erősáramú és biztosítóberendezési rendszerei 
megújulása a hazai, illetve EU finanszírozásból 

A MÁV Zrt. távközlő erősáramú és biztosítóberendezési rendszerei is megújulnak a hazai, 
illetve Európia Uniós finanszírozásból (IKOP, CEF – jellemzően NIF Zrt. lebonyolításában) 
készülő átépítések során, illetve új rendszerek is létesülnek (pl.: villamosítás, KÖFI). Az új 
rendszerek hosszú távú fenntartását is tervezni kell, melyre a MÁV Zrt. elkészítette az 
életciklus modelljét, illetve megbecsülte az ehhez szükséges évenkénti forrás igényeket, 
hogy az új berendezések hosszú távon szolgálják a magyar vasúti közlekedés biztonságát 
és magas színvonalát egyúttal eleget tegyünk az EU elvárásainak. Az EU finanszírozású 
projektek mellett a MÁV Zrt. saját forrásból is végez felújítási munkákat, melynek volumene 
jóval kisebb, mint az előbbieké. A vasútvállalati, szolgáltatási igényeket, illetve az 
energiahatékonyságot (erre jó példa a 17 állomáson megvalósuló LED fényforrások 
telepítése) és a biztonság növelését (pl.: útátjárók biztonság növelő projektje) is szem előtt 
tartjuk ezen munkák tervezésénél. A fejlesztések, felújítások a távközlési, erősáramú és 
biztosítóberendezési szakterületen is egy meghatározott stratégia mentén mennek végbe 
melynek fő hívó szavai: az integráció, üzemeltethetőség /hosszú távú fenntarthatóság, 
diagnosztika, energiahatékonyság és eszközpark rendelkezésre állás növelése (pl.: 
felsővezeték fenntartó járművek). Az üzemeltetési stratégia két legfontosabb pillére a 
technológia és a megfelelő humánerőforrás biztosítása, mely utóbbi esetén egyre nehezebb 
kihívásokkal szembesülünk. Ezen kihívások kezelésére készül a MÁV Zrt. létszámstratégiája 
szakterületeinken is. Az üzemeltetési stratégiai célokat támogatva a MÁV Zrt. informatikai 
fejlesztéseket is végzett, mely kapcsán létrejött az integrált Infrastruktúra Karbantartó 
rendszer, vagyis az INKA, mely üzleti és műszaki moduljaival tudja támogatni az 
üzemeltetést. A rendszereink jelentős része elöregedett, megérett a cserére, de jelenlegi 
lehetőségeinket is ismerve fel kell készülnünk a korban és technológiában heterogén 
hálózatok/rendszerek hosszú távú üzemeltetésére is a rendelkezésre álló kereteken belül, 
hogy a MÁV Zrt. szolgáltatási színvonalát és a rendszerek (üzem)biztonságát az elvárt 
szinten tartsuk, lehetőségeink szerint azt növeljük, hiszen ez a megrendelőink fő elvárása is 
felénk, mint szolgáltató. 
 
11.00 – 11.20 Kávészünet 
 
11.20 – 11.45 Kökényesi Miklós MÁV Zrt. TEB E osztályvezető  

Vasúti erősáramú rendszerek fejlesztési irányai 
Az előadásból megismerhetjük a MÁV Zrt. vasúti erősáramú szakterületének fejlesztési 
irányait, jövőbeni üzemeltetési igényeket, irányelveket. 
Az előadás áttekinti a berendezésállomány koreloszlását és annak jövőbeni 
következményeit. Megismerjük a jelenlegi üzemeltetési tapasztalatokat, az üzemzavari 
statisztikákat és az ebből levonható következtetéseket. 
Áttekintjük a szabályozási oldal várható fejlesztéseit, újdonságait és a legfontosabb 
projekteket, amelyek a jövőbeni beruházások során érvényre jutnak. 
 
11.45 – 12.10 Nógrádi Tamás ügyvezető, Paluska József ügyvezető VASÚTVILL Kft. 

A VASÚTVILL Kft. megújulása és szakmai kihívásai a hazai fejlesztési 
projektekben 

Változások a VASÚTVILL Kft. életében 
- A 2017. januári tulajdonos- és menedzsment-váltás követően a társaság piaci pozíciója 
erősödött, a magyar vasúti hálózat számos pontján valósít meg uniós és hazai forrásból 
finanszírozott felsővezeték építési, illetve rekonstrukciós projektet. 
Eredmények, fejlesztések, kihívások 
- A megnövekedett feladatok maguk után vonják a fejlesztés szükségességét, de 
nehézségeit is. 
- Infrastruktúra fejlesztés-vasútvillamosítás aktuális kihívásai a kivitelező szemszögéből. 
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12.10 – 12.35 Zengő Ferenc SIEMENS Mobility Kft. 
A kapcsolódó mobilitás kialakítása 

 
12.35 – 13.00 Feldmann Márton PROLAN Zrt. üzletág igazgató 
  Univerzális adatgyűjtő-vezérlő erősáramú alkalmazásokra 
A Prolan Zrt.-nek több évtizedes tapasztalata van a villamosenergia-ipar és vasúti irányítás-
technika területén, úgy adatgyűjtő és beavatkozó (RTU) eszközök, mint távfelügyeleti 
SCADA alkalmazások terén. A C-RTU egy hiánypótló fejlesztés eredménye: a fejlesztés 
során az egyik legfontosabb szempont a kompakt méret volt, mivel az adatgyűjtő eszközök 
egyre inkább a felügyelt technológia közelébe költöznek, így el kell férniük kisebb helyeken 
is, például energia-elosztó szekrényekben. A másik fontos szempont, hogy termék 
összesítse mindazt a tudást és funkcionalitást, amit a Prolan az elmúlt évtizedek során 
megszerzett a ProField RTU készülékeivel.  
A fejlesztés sikeréhez hozzájárultak a Prolan Power Zrt. szakemberei is, akik a Prolan 
hagyományos termékvonalát fejlesztik tovább, így értékes tapasztalataikkal gazdagították ezt 
a kompakt méretű RTU-t. 
 
13.00 – 13.15 Hozzászólások 
 
13.15 – 14.45 Ebéd (Thermalhotel Harkány) 
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Szekció előadások (Thermalhotel Harkány) 
 
Felsővezetéki szekció, Csoma András elnök 
 
14.45 – 15.05 Sándor István MÁV Zrt. 

Felsővezetéki rendszerterv projekt, összefoglaló 
Az előadás két részből áll. Az első részben röviden ismertetésre kerülnek a rendszerterv 
átdolgozásának keretében eddig elkészült munkarészek, és a folytatásban soron következő 
témakörök. A második részben a hosszláncra ható mechanikai és villamos terhelésekre 
vonatkozó számítások eredményeiről és összefüggéseiről esik szó. 
 
15.05 – 15.25 Dr. Varjú György professor emeritus BME-VET 

Felsővezetéki rendszerterv projekt, elvégzett feladatok a villamos 
részben 

A vasútvonallal 50 m-nél nagyobb megközelítési távolságban lévő indukált (távközlési) 
vonalak esetén az indukált feszültség „hagyományos” módon, a két vonal közötti kölcsönös 
távolsághoz tartozó kölcsönös impedancia alapján számítható. Az indukáló áram a 
felsővezetéken folyó áramnak és a visszavezető rendszer (sínek és földáram-visszavezető) 
védőtényezőjének szorzataként adódik. 
Ha az indukált vonal (jellemzően a vasúti vonalkábel) és a vasútvonal közötti kölcsönös 
távolság kicsi a vasútvonal vezetői közötti távolsághoz képest, akkor a vasút egyes vezetői 
által indukált feszültséget külön-külön kell számítani és ezek eredője (vektoros összege) adja 
meg magát az indukált feszültséget. Ehhez nem csak a vezetőnkénti kölcsönös impedanciát, 
hanem az egyes vezetőkben (bele értve a síneket is) folyó áramokat is ismerni kell.  
Az előadás olyan módszert ismertet, amely az indukáló tényezők bevezetésével lehetővé 
teszi az indukált feszültségnek az indukált vonal és a vágánytengelyben képzelt virtuális 
vezető közötti zsinórtávolsághoz (ferdén mért) tartozó földvisszavezetéses kölcsönös 
impedancia és a vontatási áram szorzataként való számítását kis kölcsönös távolságok 
esetén. 
 
15.25 – 15.45 Dr. Magyar Bálint BME-GPK adjunktus 

Felsővezetéki rendszerterv projekt, mechanikai szimulációk 
Az előadás két részből áll, az első részben bemutatott szimulációk a felsővezetéki 
acéloszlopokhoz kapcsolódnak, témája az acéloszlopok rács- és övrudainak kezdeti 
görbeségének hatása, vezetékszakadáskor fellépő dinamikus terhelések, valamint az 
övtoldás szilárdsága. A második rész témája a hosszlánc kitérése szélkifúvás esetén, a 
hosszlánc sajátfrekvenciái, valamint a munkavezeték és az áramszedő között fellépő 
sarunyomás időbeni változásának szimulációja. 
 
15.45 – 16.05 Kaján László 

Felsővezetéki rendszerterv projekt, statikai számítások 
Méretezési alapelvek a rácsos oszlopok esetén: a befogásnál lévő övrúd lokális kihajlása 
legyen a mértékadó, ezért a rácsrudak és övváltások helyének helyes megválasztása. 
Korlátozások, ellentmondások a 61. mellékletben. 
A régi rendszerű rácsos oszlopok vizsgálatának eredményei: célja: az MSZ EN 50119 
érvénybe lépése óta megépült ill. az új rendszer életbe lépéséig tervezendő szerkezetek 
minősítése, a számítások helyességének igazolása. 
Az új rendszerű rácsos oszlopok vizsgálata: teljes körű vizsgálat, anyagtípusok vizsgálata, 
ellentmondás és korlátozásmentes szerkezet, külpontosság, övhajlítás, kihúzás. 
Jelenlegi helyzet a méretezésnél: új anyagok, szelvények, teherbírási értékek – régi terhek 
és alapozás (hasáb- és lépcsős típusalapok). 
Az új – ideiglenes - tervezési módszer: öszvér-megoldás a teljes anyag elkészültéig. 
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16.05 – 16.25 Lovas Ferenc MÁV Zrt. ITR Technológiai Központ 
Felsővezetéki alkatrészrendszer modernizálása 

A MÁV vontatási rendszerében szinte már hagyománynak tekinthető a hazai gyártású, saját 
fejlesztésű alkotóelemek használata. Már a Budapest–Hegyeshalom vonal 
anyagszükségletének nagy részét is a magyarországi gyáripar biztosította, majd az 1960-as 
évek derekától a kilencvenes évekig tartó vasútvillamosítási hullám nyomán gyakorlatilag a 
ma is használatos szerkezetek – és a hozzájuk szükséges alkatrészek – zöme formát öltött, 
többnyire hazai erőforrásokra építve. A 2000-es években inkább már a piac megnyílása 
keltette életre a rendszer új komponensekkel való gazdagodását. Ez utóbbihoz a szükséges 
mértékű kontrollt a közlekedési hatóság és a Budapesti Műszaki Egyetem segítségével 
biztosította a MÁV. 
Előadásom rávilágít, milyen keretek között alakul jelenleg a vontatási felsővezeték rendszer 
összetevőinek halmaza, milyen irányvonalakat kíván követni a MÁV a jövőben, és a 
fejlesztéssel kapcsolatos eddigi erőfeszítések milyen eredményeket hoztak. 
 
16.25 – 16.45 Kökényesi Miklós MÁV Zrt. TEB E osztályvezető 
  Villamos szűk keresztmetszet 
Az előadás a felsővezetéki energiaellátó rendszer szűk keresztmetszeteinek témakörét 
tárgyalja. Definiálja, hogy mely paraméterek alapján beszélhetünk villamos szűk 
keresztmetszetről. 
Ismertetésre kerülnek az új irányvonalak a szűk keresztmetszetek kezelésére, és a 
megfelelő kapacitás kiválasztására vonatkozó szempontok. 
Végül a rendelkezésre álló lehetőségeket, megoldási lehetőségeket tekintjük át, amivel a 
szűk keresztmetszetek feloldhatók a jövőben. 
 
16.45 – 17.05 Dr. Ladányi József BME-VET docens 

Erősáramú szimulációkkal kapcsolatos követelmények a TSI előírások 
tükrében 

 
 
17.05 – 17.25 Dolhay Márk AXON 6M Kft. ügyvezető 

A VEFMÁV projekt – erősáramú szimulációs vizsgálat 20 alállomásra. A 
vizsgálat eredményei. Modern erősáramú szimulációs eljárások. 

A 2017/2018-ban a VEFMAV projekt keretében számos alállomás felújításának, bővítésének 
engedélyezési tervei készültek el. Az MT-ét megalapozó erősáramú szimulációs vizsgálat 
kiterjedt 20 alállomásra, több, mint 1500 km vasútvonalra és 270 állomásra. Ez nagyjából 10-
szerese az eddigi vizsgálatok szokásos méretének. A pusztán mennyiségi jellemzőkön túl 
jelentősen szigorodtak az üzemeltető elvárásai a számítási módszerekkel és az eredmény 
dokumentációjával szemben. 
A szűk idő, valamint a speciális mennyiségi és minőségi követelmények számos innovatív, 
eddig nem alkalmazott eljárást igényeltek. A fentiek apropóján áttekintjük a modern 
erősáramú szimulációs eljárásokat az igények és szabványok tükrében. 
 
17.25 – 17.45 Bodnár Imre, Homolya Péter MÁV Zrt. ITR Technológiai Központ 

A MÁV Zrt. hálózatán végzett sínpotenciál mérések tapasztalatai 
Az előadás ismerteti a Boba - Bajánsenye OH vasútvonal 2010-ben és 2017-ben végzett 
sínpotenciál emelkedés vizsgálatának összehasonlítását, valamint a Budapest-Esztergom 
vasútvonal üzembehelyezése előtt végzett mérések eredményeit és tapasztalatait. Az 
előadás iránymutatást ad az eredmények értelmezésére a vonatkozó előírásokat is 
figyelembe véve, valamint ismerteti a folytatandó mérések további fejlesztési lehetőségeit 
(pl.: speciális mérőműszerrel 55Hz-en végzett mérés). 
 
17.45 – 18.00 Hozzászólások 
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Alállomás, térvilágítás, kisfeszültségű berendezések szekció, Földházi Pál elnök 
 
14.45 – 15.10 Hermesz Zsolt MÁV Zrt. 
  Vasútvilágítás helyzete, fejlesztés lehetőségei 
Viszonylag ritkán van lehetőségünk a kollégákkal, gyártókkal, illetve beszállítókkal 
konzultálni egy ilyen széleskörű, színvonalas konferencia keretein belül adott témakörökben, 
mint például a világítástechnika is. „Underground” helyzete miatt talán nem esik elég szó 
róla, mint amennyit megérdemelne. Úgy gondolom elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk 
vele. Az előadás egyik célja, beszámolót adni a szakterület iránt érdeklődő kollégák, illetve 
partnereink számára a vasútvilágítás jelenlegi helyzetéről, mind a számok tekintetében, mind 
a fejlesztési irányokat, mind az előírásokat tekintve. Nem meglepő módon egyik ilyen irány a 
LED technológia, az új fényforrású világítótestek integrálásának lehetőségei első sorban 
utasforgalmi, illetve technológiai területeken is. A sok kérdőjel az új technológiával 
kapcsolatban – hiába a már a kvázi több éves tapasztalat - nagy kihívás elé állítja még 
mindig a szakterülettel foglalkozó kollégákat. Ez egyúttal a szépségét is adja, mind minden 
nagy váltás a világítástechnikában. Azonban a színvonal - ami a kollégáknak köszönhetően 
eddig is megvolt a vasútvilágításban - töretlen. Továbbra is magas szintű hazánkban a 
szakterület képviselete. Ennek a törekvésnek egyik lépcsőfoka az előírások megújítása is, 
követve a kor kihívásait. Ezért kötelességünknek érzem riportot adni az érintettek részére a 
vasútvilágítás helyzetéről, fejlesztési irányairól. 
 
15.10 – 15.30 Csapó Imre KTI Kft. 
  A vasúti térvilágításra vonatkozó előírásrendszer 
1. Bevezetés: Az EU jogrendben használt fogalmak: rendelet, irányelv, határozat, ajánlás, 
harmonizált szabvány (HD), stb. 
2. A vasúti világítás létesítésére vonatkozó fontosabb jogszabályok, az 1300/2014 ÁME, az 
általa hivatkozott MSZ EN 12464-2:2014, a 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet a 
hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról IV. Melléklet Országos Vasúti 
Szabályzat, és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, IV. Melléklet tartalma. 
3. A jelenleg hatályos MÁVSZ 2950 szabványsorozat alkalmazhatósága, és az átdolgozás 
szükségessége. 
4. Az új MÁV Térvilágítási Szabályzat utasítás-tervezetének ismertetése. 
5. Javaslatok a vonatkozó előírások egymástól különböző szemléletéből adódó eltérő 
követelmények egységes értelmezésre, az ellentmondások feloldására a jogi 
korlátok/lehetőségek figyelembe vételével. 
 
15.30 – 15.50 Forgó Krisztián HOFEKA Kft. 
  A jövő: a LED világítás 
A kül és beltéri világítástechnikában az utóbbi 2-3 évben soha nem látott sebességű változás 
zajlik. A LED-ek gyakorlatilag kiszorítják a hagyományos fényforrásokat. Az előadás ismerteti 
a LED-es világítótestek működési alapelvét, előnyöket, hátrányokat. Részletezi az 
alkalmazástechnika alapvető követelményeit, a tervezés eltéréseit a hagyományos 
lámpatestekkel szembeállítva. Felhívja a figyelmet a világítótest kiválasztás követelményeire, 
a változásokra. Ismerteti a LED-es világítótestek élettartamának értelmezését, az élettartam 
összefüggéseit az üzemviteli körülményekkel. 
A LED-es berendezések fénytechnikai jellemzőinek kialakítása. 
 
15.50 – 16.10 Baktai Gábor UNISOL Kft. 
  Emelők lámpákhoz, hirdetésekhez, kamerákhoz 
A REELTECH a piacon lévő egyetlen cég, amely sodronyos függesztő rendszerrel lehetővé 
teszi a veszélyes magas pontok helyett a föld szintjén történő szerelést és karbantartást. 
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16.10 – 16.30 Szűcs Gábor SCHRACK Technik Kft. 
  A LED lámpatestek alkalmazásának hálózati hatásai 
LED-re cseréltük a fényforrásokat és mégis tönkre mennek a hálózati kapcsolók? 
A hálózatunk egyszer induktív, máskor kapacitív? Van ezek között összefüggés? 
És mi közük lehet az elosztóberendezésekhez? 
 
16.30 – 16.50 Ikker Péter MÁV Zrt. ITR Technológiai Központ 

Villamos vontatójárművek erősáramú méréseinek tapasztalatai (TEB 
összeférhetőségi vizsgálatok fejlesztése) 

A villamos vontatójárművek TEB összeférhetőségi mérésének erősáramú vizsgálatait a MÁV 
Technológiai Központ végzi. Az elmúlt 3 évben a mérés végrehajtásában és az eredmények 
feldolgozásában, kiértékelésében is történtek változások. Az utóbbi időszakban korszerű 
motorvonatok, valamint új és felújított mozdonyok hálózatra gyakorolt hatását, 
szabványoknak való megfelelését is vizsgáltuk. Ezek tapasztalatait, illetve a 
vontatójárművekre vonatkozó előírásainkban javasolt változtatásokat is szeretném 
előadásomban bemutatni. Emellett ismertetem az Energia Alrendszerre vonatkozó 
Átjárhatósági Műszaki Előírás (ENE TSI) mozdonyméréseket érintő várható változásait is. 
 
16.50 – 17.20 Rudas Bálint SIEMENS Mobility Kft. 

A Siemens Mobility tapasztalatai a “Dorog alállomás telepítési 
munkálatai” projektben 

 
17.20 – 17.45 Erdei Gábor ABB Kft. 

ABB autotranszformátorok a MÁV 20991-10/2017 számú utasítása szerint 
A nagysebességű, vagy egyéb speciális alkalmazások megkövetelik a 2 fázisú táplálást, 
melyben a vonal mentén elhelyezett autotranszformátorokra van szükség. 
Az előadásban az ABB autotranszformátorok kialakításaival foglalkozunk, illetve a ABB 
CoreSense transzformátordiagnosztikát mutatjuk be 
 
17.45 – 18.00 Hozzászólások 
 
18.00 – 22.00 Borsátor (Thermalhotel Harkány) a VASERŐ támogatásával 
  Benyó-Farkas duó, Blum pince Villánykövesd 
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2018. október 11. csütörtök 
 
07.30 – 09.00 Reggeli (Thermalhotel Harkány, Dráva Hotel Thermal Resort Harkány) 
 
Szekció előadások (Thermalhotel Harkány) 
 
Felsővezetéki szekció, Füle Antal elnök 
 
09.00 – 09,20 Vincze Norbert, Chlumetzky Tibor VASÚTVILL Kft. 

A Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasútvonal felsővezeték építésének 
tapasztalati és különleges megoldásai 

A projekt általános bemutatása: Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti vonalszakasz 
villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése és 
kapcsolódó munkák megvalósítása” tárgyú projekt áttekintése, kivitelezésének eddigi 
tapasztalatai. 
Különleges megoldások a kivitelezésben: Az előadásban bemutatásra kerül a kivitelezés 
során az országban egyedülálló módon ezen projekten alkalmazott felsővezeték építési 
megoldás. 
 
09.20 – 09.40 Deák Attila TEN-T Zrt. 
  Városi vasúti áramellátás – műszaki megoldások 
A városi vasút felsővezeték rendszerben alkalmazott kereszteződések ismertetése. 
Nagyvasúti keresztezési lehetőségek. 
 
09.40 – 10.00 Bíró György MAVIR Zrt. 

Mavir madárvédelmi tapasztalatok 
 
10.00 – 10.20 Zoran Šćepanović ŽS Szerb Államvasutak 

Új távvezérlő rendszer alkalmazása a Stara Pazova – Novi Sad (Újvidék) 
közötti új gyorsvasút szakaszon 

Az új kétpályás vasút építése és a villamosítással kapcsolatos berendezések telepítése 
szükségessé teszik a meglévő távvezérlési rendszer korszerűsítését. 
A távvezérlési technika területén a teljesen elektronikus SINAUT 8 – FW 128 távvezérlő 
rendszer szolgál az adatátvitelre. Sokrétű felhasználásra lett kifejlesztve és alkalmazható a 
kis és közepes mennyiségű adatátvitel esetében is. 
Minden távfelügyelet feladata a rendszer paramétereinek ellenőrzése egy távoli helyről. A 
kétpályás vasút kiépítésével megnövekszik a berendezések száma, valamint a 
feldolgozandó mérési eredmények mennyisége. 
- A távvezérlő rendszer központi alrendszere (SCADA) 
- Távvezérlés kommunikációs alrendszere 
- A helyszíni vezérlés alrendszere, vagyis a vezérelt berendezések alrendszerei 
Olyan új távvezérlő rendszer kiépítése szükséges, amely tervezése a legújabb információs 
technológiai megoldásokat tartalmazza. 
A villamos vontatási berendezések stabil távvezérlésének teljesítenie kell minden pillanatban 
a gyors és pontos információnyújtást, és világos képet kell nyújtaniuk a felügyeletnek a 
készülékek és berendezések villamos-energetikai állapotáról, valamint a terepen történő 
minden üzemi változásról és meghibásodásról. 
 
10.20 – 10.40 CNCF CFR SA Román Infra vasúttársaság 
  Intelligens mérőrendszerek a villamosított vasúti hálózaton 
A vontatási energia mérés mostani helyzete a villamosított vasúti hálózaton 
Uniós és nemzeti törvényes követelmények a vontatási energia mérésével kapcsolatban 
Az intelligens energia mérőrendszerek bevezetésének szükségessége és előnyei a 
villamosított vasúti hálózaton. 
 
10.40 – 11.00 Kávészünet 



12 

Alállomás, térvilágítás, kisfeszültségű berendezések szekció, Csapó Imre elnök 
 
09.00 – 09.20 TUNGSRAM-SCHRÉDER Zrt. 
 
09.20 – 09.40 Párkányi Csaba CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY Zrt. 
  Vasúti táptranszformátorok hazai fejlesztései 
A CG Electric Systems Hungary által az utóbbi években gyártott vasúti táptranszformátorok 
áttekintése. A transzformátorral szemben támasztott követelmények, igények bemutatása. Új 
veszteség- és zaj előírások. A 16 MVA-s táptranszformátor generációi. A radiátor- és 
ventilátor elrendezés kialakítása és annak hátterében álló indokok. Terhelési viszonyok 
részletesebb vizsgálata, figyelembe véve a szabvány előírását is. Magasabb hőállóságú 
szigetelési anyagok alkalmazásának lehetőségei (papír és olaj). Újdonságok a 
transzformátorok készülékeinél, berendezéseinél. Javaslatok estleges jövőbeli 
módosításokra. Áttekintés a CG Fővállakozási Üzletágának tevékenységéről és az utóbbi 
időkben végzett alállomási munkálatokról. 
 
09.40 – 10.00 Vedran Petrić KONČAR Elektroindustrija d.d. 
 
10.00 – 10.20 Raffai Tamás, TOMINTEX Kft. ügyvezető 
  Felsővezetéki földelő rúd 
 
10.20 – 10.40 Fekete János MÁV Zrt. Remler János PROLAN Zrt. 
  Elektronikus villamos üzemi napló kezdetektől napjainkig 
 
10.40 – 11.00 Kávészünet 
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Plenáris előadások (Thermalhotel Harkány) 
 
Levezető elnök: Horváth Viktor, VASERŐ elnök 
 
11.00 – 11.20 Pilissy Ákos MÁV Zrt. ITR Technológiai Központ 

A cseh felsővezeték-mérő kocsi a MÁV vonalain 
A cseh felsővezeték-mérő kocsi jellemzőinek ismertetése. Felsővezeték vizsgálati 
módszereik bemutatása. A hazai mérések szervezése, körülményei, lebonyolítása. Mérési 
eredmények és tapasztalatok. 
 
11.20 – 11.40 Posgay György METALELEKRTO Kft. 
  Lézerszkenner alkalmazása felsővezetéki mérőrendszerekben 
Az előadás bemutatja a Metalelektro Méréstechnika Kft. által az elmúlt időszakban fejlesztett 
felsővezeték mérőrendszereket. Ismerteti a BKV Zrt. mérővillamosán telepített rendszerrel a 
munkavezeték geometriai helyzetéről és az áramszedő dinamikai viselkedéséről szerzett 
tapasztalatokat. 
 
11.40 – 12.00 Dr. Barkóczy Péter FUX Zrt. Termék- és minőségfejlesztési igazgató 

Eltulajdonítást megnehezítő kábelkonstrukció földelési célra 
Folyamatos probléma a vasúti hálózaton, hogy a nagy értéket képviselő földelő vezetőket 
eltulajdonítják, megszüntetve ezzel funkcióját. Kisebb értékű vezetők azonban nem 
biztosítanak elégséges sínpotenciált magas fajlagos ellenállásuk miatt. Ezért üzemeltetői 
oldalról megfogalmazódtak azok a kritériumok, amelyek teljesülése mellett a magasabb 
értékű földelő vezető kihelyezhető. Ezeket a kritériumokat vette sorra az Észak-Ferr Kft., 
mint gyártó és készítette el az ennek legjobban megfelelő kábelkonstrukciót. Előadásunkban 
a kábelt magát, gyártási kérdéseit és típustesztelésének követelményeit és eredményeit 
mutatjuk be. 
 
12.00 – 12.20 Erdei Gábor ABB Kft. 

ABB RTU alapú HETA bemutatása 
Az ABB RTU sorozattal megoldott HETA vezérlő rendszer bemutatása. Kitérünk a 
platformban rejlő lehetőségekre, rendszerintegrálásra. Bemutatjuk továbbá az ABB kritikus 
kommunikációs termékeit. 
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12.20 – 12.40 Csárádi János HungaRail Kft. 
  Kínai közlekedés fejlesztése 
Az előadásban a figyelmem - mint közlekedési szakembernek - főleg a vasúti és a városi 
közlekedés fejlődésére irányul. 
Európából Shanghai-ba a Pudong nemzetközi repülőtérre érkezés. Képekkel bemutatva 
a repülőtér utas csarnokát, szerkezeti megoldásokat. Repülőtér épületében egységet 
képez a mágnes vasút végállomása. 
Mágnes vasút (MAGLEV) bemutatása hajtásvázlat, képekkel illusztrálva a 
járműszekrény kialakítása, a komfort megoldások, a MAGLEV vonatok külső és belső 
megjelenítése képekkel bemutatva 
• metrószerelvények (gyártja a CSR Dél-kínai Mozdony és Gördülőállomány Gyártó 
Társaság) 
• utazás vonattal Pekingtől Lhásza, Tibet fővárosába, vasútvonal nyomvonala 
állomásokkal és azok tengerszint feletti magassága a világon a legmagasabb szinten 
épített vasút. 
Három fő kérdés megoldása: fagyott talaj, ökológiai problémák, magas fennsík oxigén 
hiány. 
Képekkel bemutatva az infrastruktúra újdonságai, a vasúti gördülő állományi 
fejlesztések, Lhasza pályaudvar, a Potala palota, Lhasza folyót átívelő vasúti híd, hossza 
929 m. 
A vasútvonal tovább bővül Tibetben. 
 
12.40 – 13.00 Csoma András 

Nagyvasúti villamos vontatás felsővezetéki berendezései I. kötet 
könyvbemutató 

 
13.00 – 13.20 Hozzászólások, összefoglaló 
 
13.20 – 13.35 ABB Kft. nyereményjáték húzás, a konferencia zárása 
 
13.45 –  Ebéd (Thermalhotel Harkány) 


